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Předmět: 
              

 

Rozvolněná zástavba rodinných domů 
 

                 

 

Z: 
              

                 

 

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

                 

 

Na: 
              

 

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

                 

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                 

 

1) Městská část 
 

                 

 

2) Dotčené orgány 
 

                 

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                 

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2944154 
 

Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení 
s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou 
žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu 
zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh 
posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): 
V rámci předložených návrhů změn je: 
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1. U 1024/01 akceptovatelná - změna prostorového 
uspořádání z funkce: kód A v ploše OB na funkci: 
kód B v části plochy OB - Rozvolněná zástavba 
rodinných domů. 

    

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944315 
 

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

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944574 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
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9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944606 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 

 

 
 

         

           

              

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2932812 
 

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 
01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 
1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, 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 
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 hlavního města Prahy – řízení o vydání 
změn 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto 
stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: 
Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o 
zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. Jedná se v převážné míře o málo 
významné úpravy územního plánu vázané k 
výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či 
bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo 
přístavbám objektů občanské vybavenosti, 
skladovým objektům apod. 
K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP 
MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. 
MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní 
předkládanému dokumentu se orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. 
U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními 
úpravami souhlasil bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932841 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a  
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krajiny, v platném znění: 
 
 
Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny 
úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi 
hájených zájmů přijatelný bez připomínek. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932870 
 

Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), v platném znění: 
Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů 
úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o 
v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, 
dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 
2018. Prezentovaný soubor úprav se týká 
především změn míry využití území a neměli jsme 
k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme 
uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve 
stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy 
(U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v 
nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K 
vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ 
HMP nemáme připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2932899 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
státní správy 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, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
          

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2927213 
 

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.  
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458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy sohlasíme bez připomínek. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 2927626 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav 
ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné 
požadavky, pokud bude dodržena ochrana 
stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná 
pásma těchto spojů včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. 

 

 
 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2930858 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního 
města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 
169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, 
ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném 
projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 
1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 
1175/01, U 1193/01, 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 1245/01, U 1246/01, U  
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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 a U 1305/01 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, které se dotý-kají 
katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, 
Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, 
Kunra-tice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, 
Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, 
Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/ 
o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoj
e/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktua
lne_porizovane_zmeny/index.html, mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla 
(https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) 
a surovinového registru – ložiska a prognózní 
zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), 
příslušných geologických a 
inženýrskogeologických podkladů (přístupných na 
adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) 
ČGS konstatuje, že: 
1) Na řešených územích se nenalézají výhradní 
ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených 
nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu 
by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů]. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2930862 
 

2) V zájmových územích také nejsou evidovaná 
žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2930873 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že v rámci veřejného 
projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy z hlediska geologických zájmů 
chráněných zvláštními právními předpisy 
neuplatňuje připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2927431 
 

V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 
úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, 
že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2927184 
 

K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 
1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 
1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 
1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 
1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 
1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 
1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) n e m á 
odbor INV připomínky. 
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Předmětné změny řeší navýšení kódu využití 
území. 

    

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2933080 
 

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém 
vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 
2016. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945712 
 

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 se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace 
(dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. 
Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 
- Řešené 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 

 

 
 

       

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Souhlas 2945713 
 

Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření 
Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních 
hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání 
změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy 
zásadní připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2945864 
 

Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k 
veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o 
vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které 
obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: 
Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 
169742/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze. 

 

 
 

         

           

              

 

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

Jiné 2932954 
 

Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují 
celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se 
záměrů konkrétních staveb v oblastech městských 
částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní 
Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, 
Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - 
Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - 
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Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - 
Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, 
Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - 
Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. 
Jedná se pouze o změny charakteru prostorového 
uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle 
vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné 
domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší 
míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, 
nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. 
Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její 
zajištění v převážné většině případů bez problémů 
řešit ve vazbě na existující STL distribuční 
soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům 
ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licencí). 

    

              

 

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

Jiné 2932983 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 
1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933015 
 

U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky  
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plynárenského zařízenr s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

    

              

 

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

Jiné 2933044 
 

V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

 

 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Souhlas 2929051 
 

K navrženým změnám nemáme námitek. V 
řešených územích se nenachází zařízení GasNet a 
v současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNets.r.o. 

 

 
 

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944683 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou máme k zahájení řizeni o vydání změn vlny 
01 úprav Územniho plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni: 
Obecné připomlnky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě , je podmínkou výstavby 
vybudováni vodovodnl sitě a její napojeni na 
vodovodni systém hl. města Prahy. 
V připominkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nacházi mistni sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracováni následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944718 
 

U1024/01 -lokalita leží v tlakových pásmech Č . 
1300 a 1570. V případě napojení lokality na 
přiváděcí řad ON 150 pásma 1570 je nutno tento 
řad zkapacitnit na ON 300 a přenastavit redukční 
ventil 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944732 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 
úprav Územnlho plánu sídelnlho útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni : 
Obecné připomínky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmlnkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a 
její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944766 
 

Při řešení problematiky dešt'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich 
využívání v místě dopadu před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musl 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešt'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové  
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řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

     

               

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944795 
 

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

 

 
 

       

            

               

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944828 
 

V případě vodovodnlch í kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svíslýmí rovinami 
vedenýmí na obě strany od potrubl nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do ON 
500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubl 
U vodovodnlch řadů a kanalizačních stok nad ON 
500 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od 
vnějšiho líce nadzemnlho objektů nebo 
podzemniho obrysu objektu 
U vodovodních řadů nebo kanalizačnich stok nad 
ON 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšiho 
líce zvyšuji o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS 

 

 
 

       

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

  

 
  

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1025 / 01 
 

                 

 

Místa  
              

 

Praha - Čakovice, k.ú. Miškovice 
 

 

                 

 

Předmět: 
              

 

Rozvolněná zástavba rodinných domů 
 

                 

 

Z: 
              

                 

 

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

                 

 

Na: 
              

 

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

                 

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                 

 

1) Městská část 
 

                 

 

2) Dotčené orgány 
 

                 

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                 

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2944160 
 

Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a 
v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 
odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o 
vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání 
změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a 
vydává toto stanovisko (vyjádření): 
V rámci předložených návrhů změn je: 
2. U 1025/01 akceptovatelná - změna prostorového 
uspořádání z funkce: kód A v ploše OB na funkci: 
kód B v části plochy OB - Rozvolněná zástavba 
rodinných domů. 

  

 
 

           

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944317 
 

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

 

 
 

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944577 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944607 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 
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14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2932813 
 

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 
01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 
1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, 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 
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 hlavního města Prahy – řízení o vydání 
změn 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto 
stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: 
Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o 
zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. Jedná se v převážné míře o málo 
významné úpravy územního plánu vázané k 
výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či 
bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo 
přístavbám objektů občanské vybavenosti, 
skladovým objektům apod. 
K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP 
MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. 
MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní 
předkládanému dokumentu se orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. 
U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními 
úpravami souhlasil bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932842 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění: 
 
 
Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny 
úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi 
hájených zájmů přijatelný bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932871 
 

Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní  
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zákon), v platném znění: 
Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů 
úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o 
v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, 
dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 
2018. Prezentovaný soubor úprav se týká 
především změn míry využití území a neměli jsme 
k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme 
uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve 
stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy 
(U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v 
nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K 
vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ 
HMP nemáme připomínky. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2932900 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
státní správy 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, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
          

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2932784 
 

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 k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších  

 

 
 

       

           

              

 

Z 1025 / 01 
     

Str. 14 z 310 
  



              

       

předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy souhlasíme bez připomínek. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 2932616 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav 
ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné 
požadavky, pokud bude dodržena ochrana 
stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná 
pásma těchto spojů včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. 

 

 
 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932672 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního 
města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 
169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, 
ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném 
projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 
1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 
1175/01, U 1193/01, 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 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 a U 1305/01 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, které se dotýkají 
katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, 
Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, 
Kunratice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, 
Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice,  
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Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/ 
o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoj
e/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktua
lne_porizovane_zmeny/index.html, mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla 
(https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) 
a surovinového registru – ložiska a prognózní 
zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), 
příslušných geologických a 
inženýrskogeologických podkladů (přístupných na 
adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) 
ČGS konstatuje, že: 
1) Na řešených územích se nenalézají výhradní 
ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených 
nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu 
by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů]. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932700 
 

2) V zájmových územích také nejsou evidovaná 
žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932728 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že v rámci veřejného 
projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy z hlediska geologických zájmů 
chráněných zvláštními právními předpisy 
neuplatňuje připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2932644 
 

V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 
úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, 
že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2932588 
 

K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 
1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 
1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 
1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 
1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 
1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 
1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) n e m á 
odbor INV připomínky. 
Předmětné změny řeší navýšení kódu využití 
území. 

 

 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945714 
 

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém 
vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 
2016. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945742 
 

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 se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace 
(dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. 
Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 
- Řešené 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 

 

 
 

       

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Souhlas 2945770 
 

Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření 
Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních 
hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání 
změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy 
zásadní připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2945871 
 

Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k 
veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o 
vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které 
obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: 
Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 
169742/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze. 

 

 
 

         

           

              

 

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

Jiné 2932955 
 

Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují 
celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se 
záměrů konkrétních staveb v oblastech městských 
částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní 
Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, 
Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - 
Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - 
Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - 
Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, 
Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - 
Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. 
Jedná se pouze o změny charakteru prostorového 
uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle 
vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné 
domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší  
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míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, 
nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. 
Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její 
zajištění v převážné většině případů bez problémů 
řešit ve vazbě na existující STL distribuční 
soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům 
ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenď). 

    

              

 

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

Jiné 2932984 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 
1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933016 
 

U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízenr s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933045 
 

V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

 

 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Souhlas 2932756 
 

K navrženým změnám nemáme námitek. V 
řešených územích se nenachází zařízení GasNet a  
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v současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNets.r.o. 

    

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944685 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou máme k zahájení řizeni o vydání změn vlny 
01 úprav Územniho plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni: 
Obecné připomlnky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě , je podmínkou výstavby 
vybudováni vodovodnl sitě a její napojeni na 
vodovodni systém hl. města Prahy. 
V připominkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nacházi mistni sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracováni následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944738 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 
úprav Územnlho plánu sídelnlho útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni : 
Obecné připomínky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmlnkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a 
její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944767 
 

Při řešení problematiky dešt'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich 
využívání v místě dopadu před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musl 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešt'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944796 
 

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

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944829 
 

V případě vodovodnlch í kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svíslýmí rovinami 
vedenýmí na obě strany od potrubl nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do ON 
500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubl 
U vodovodnlch řadů a kanalizačních stok nad ON  
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500 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od 
vnějšiho líce nadzemnlho objektů nebo 
podzemniho obrysu objektu 
U vodovodních řadů nebo kanalizačnich stok nad 
ON 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšiho 
líce zvyšuji o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS 

    

           

 

5) Návrh pořizovatele 
 

           

  

 
  

           

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1046 / 01 
 

                 

 

Místa  
              

 

Praha - Čakovice, k.ú. Třeboradice 
 

                 

 

Předmět: 
              

 

Výstavba 10 rodinných domů 
 

                 

 

Z: 
              

                 

 

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

                 

 

Na: 
              

 

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

                 

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                 

 

1) Městská část 
 

                 

 

2) Dotčené orgány 
 

                 

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                 

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2944161 
 

Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a 
v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 
odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o 
vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání 
změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a 
vydává toto stanovisko (vyjádření): 
V rámci předložených návrhů změn je: 
3. U 1046/01 akceptovatelná - (změna 
prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše 
OB na funkci: kód B v části plochy OB - 
Rozvolněná zástavba rodinných domů). 

  

 
 

           

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944318 
 

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

 

 
 

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944578 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944608 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 
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14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2932814 
 

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 
01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 
1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, 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 
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 hlavního města Prahy – řízení o vydání 
změn 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto 
stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: 
Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o 
zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. Jedná se v převážné míře o málo 
významné úpravy územního plánu vázané k 
výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či 
bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo 
přístavbám objektů občanské vybavenosti, 
skladovým objektům apod. 
K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP 
MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. 
MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní 
předkládanému dokumentu se orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. 
U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními 
úpravami souhlasil bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932843 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění: 
 
 
Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny 
úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi 
hájených zájmů přijatelný bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932872 
 

Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní  
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zákon), v platném znění: 
Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů 
úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o 
v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, 
dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 
2018. Prezentovaný soubor úprav se týká 
především změn míry využití území a neměli jsme 
k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme 
uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve 
stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy 
(U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v 
nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K 
vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ 
HMP nemáme připomínky. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2932901 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
státní správy 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, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
          

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2932785 
 

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 k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších  
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předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy sohlasíme bez připomínek. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 2932617 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav 
ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné 
požadavky, pokud bude dodržena ochrana 
stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná 
pásma těchto spojů včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. 

 

 
 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932673 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního 
města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 
169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, 
ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném 
projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 
1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 
1175/01, U 1193/01, 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 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 a U 1305/01 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, které se dotý-kají 
katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, 
Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, 
Kunra-tice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, 
Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice,  
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Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/ 
o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoj
e/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktua
lne_porizovane_zmeny/index.html, mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla 
(https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) 
a surovinového registru – ložiska a prognózní 
zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), 
příslušných geologických a 
inženýrskogeologických podkladů (přístupných na 
adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) 
ČGS konstatuje, že: 
1) Na řešených územích se nenalézají výhradní 
ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených 
nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu 
by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů]. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932701 
 

2) V zájmových územích také nejsou evidovaná 
žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932729 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že v rámci veřejného 
projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy z hlediska geologických zájmů 
chráněných zvláštními právními předpisy 
neuplatňuje připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2932645 
 

V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 
úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, 
že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2932589 
 

K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 
1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 
1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 
1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 
1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 
1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 
1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) n e m á 
odbor INV připomínky. 
Předmětné změny řeší navýšení kódu využití 
území. 

 

 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945715 
 

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém 
vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 
2016. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945743 
 

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 se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace 
(dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. 
Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 
- Řešené 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 

 

 
 

       

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Souhlas 2945771 
 

Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření 
Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních 
hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání 
změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy 
zásadní připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2945872 
 

Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k 
veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o 
vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které 
obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: 
Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 
169742/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze. 

 

 
 

         

           

              

 

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

Jiné 2932956 
 

Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují 
celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se 
záměrů konkrétních staveb v oblastech městských 
částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní 
Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, 
Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - 
Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - 
Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - 
Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, 
Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - 
Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. 
Jedná se pouze o změny charakteru prostorového 
uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle 
vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné 
domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší  
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míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, 
nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. 
Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její 
zajištění v převážné většině případů bez problémů 
řešit ve vazbě na existující STL distribuční 
soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům 
ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenď). 

    

              

 

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

Jiné 2932985 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 
1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933017 
 

U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízenr s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933046 
 

V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

 

 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Souhlas 2932757 
 

K navrženým změnám nemáme námitek. V 
řešených územích se nenachází zařízení GasNet a  
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v současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNets.r.o. 

    

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944686 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou máme k zahájení řizeni o vydání změn vlny 
01 úprav Územniho plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni: 
Obecné připomlnky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě , je podmínkou výstavby 
vybudováni vodovodnl sitě a její napojeni na 
vodovodni systém hl. města Prahy. 
V připominkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nacházi mistni sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracováni následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944739 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 
úprav Územnlho plánu sídelnlho útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni : 
Obecné připomínky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmlnkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a 
její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944768 
 

Při řešení problematiky dešt'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich 
využívání v místě dopadu před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musl 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešt'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944797 
 

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

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944830 
 

V případě vodovodnlch í kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svíslýmí rovinami 
vedenýmí na obě strany od potrubl nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do ON 
500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubl 
U vodovodnlch řadů a kanalizačních stok nad ON  
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500 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od 
vnějšiho líce nadzemnlho objektů nebo 
podzemniho obrysu objektu 
U vodovodních řadů nebo kanalizačnich stok nad 
ON 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšiho 
líce zvyšuji o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS 

    

           

 

5) Návrh pořizovatele 
 

           

  

 
  

           

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1089 / 01 
 

                 

 

Místa  
              

 

Praha - Velká Chuchle, k.ú. Velká Chuchle 
 

                 

 

Předmět: 
              

 

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/ 
 

                 

 

Na: 
              

 

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

                 

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                 

 

1) Městská část 
 

                 

 

74 MČ Praha - Velká Chuchle, 
starosta 

Nesouhlas 2946085 
 

[1] Městská část Praha-Velká Chuchle (dále také 
„městská část“) podává tímto připomínky proti 
návrhu vydání změny vlny 01 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. Podle 
ustanovení § 52 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., 
stavebního zákona (dále jen „stavební zákon“) 
může každý písemně uplatnit své připomínky. 
[2] Území Městské části Praha-Velká Chuchle je 
dotčeno změnou U 1121 a U 1089. V případě 
změny U 1121 se má jednat o výstavbu 
polyfunkčního domu Novochuchelská, kdy má být 
změněn dosavadní kód míry využití území z kódu 
B na kód C v ploše 3.965 m2. V případě změny U 
1089 se má jednat o navýšení kódu míry využití po 
vydání úpravy U 1074/2012 na celou kapacity 
plochy OB, a to z kódu využití A na kód využití B v 
ploše 11.866 m2. 
[3] Městská část dlouhodobě usiluje o to, aby její 
území nebylo nadměrně zatěžováno rozsáhlou a 
mohutnou výstavbou, pro kterou není dané území 
vhodné a městská část taktéž nedisponuje 
občanskou vybaveností a dopravní kapacitou, aby 
mohla unést další nárůst obyvatelstva se všemi 
důsledky. Navrhované navyšování kódu míry 
využití území pak představuje možnost vystavět 
vícepodlažní vysokokapacitní stavby s nižším 
koeficientem zeleně a obecně hustší a mohutnější 
zástavbu. To s sebou nese nárůst zatížení území 
městské části počtem obyvatel, nárůstem dopravy,  
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hlukem a nutností navýšit kapacitu inženýrských 
sítí a občanské vybavenosti, což však nelze v dané 
lokalitě při jejích limitech zajistit a ani to není v 
zájmu městské části a jejích dosavadních obyvatel. 
[4] Na území městské části se taktéž nacházejí 
významné a jedinečné přírodní památky, které jsou 
nárůstem obyvatel neustále více zatěžovány. 
Jedná se zejména o čtyři chráněná území - 
národní přírodní památku Barrandovské skály, 
přírodní rezervaci Chuchelský háj, přírodní 
rezervaci Homolka a přírodní památku Nad 
závodištěm. Již nyní má taktéž městská část 
významné problémy s dopravní kapacitou a její 
další navýšení není možné. Taktéž obyvatelé 
městské části se vyjadřují nesouhlasně s dalším 
navyšováním výstavby, především bytových domů 
a dalšímu narůstání počtu obyvatel a související 
zatížení celého území městské části. 
[5] Městská části tedy zejména z těchto důvodů s 
oběma navrhovanými změnami nesouhlasí a své 
připomínky dále odůvodňuje takto. 

    

              

 

74 MČ Praha - Velká Chuchle, 
starosta 

Nesouhlas 2946087 
 

Nesouhlas obyvatel Velké Chuchle s navyšováním 
výstavby 
[6] Obyvatelé městské části nesouhlasí s dalším 
navyšováním výstavby v území městské části. 
Úřad městské části Prahy 16 vedl například řízení 
o umístění stavby projektu BYTY CHUCHLE pod 
sp. zn.: 002328/19/OVDŽP/Mh, kde proti tomuto 
záměru během krátké chvíle podepsalo petici 
zhruba 500 obyvatel či dotčených vlastníků 
nemovitostí z Velké Chuchle. Text petice je zaslán 
v příloze č. 1 těchto připomínek a podepsané 
petiční archy má městská část k dispozici, jak jí je 
petiční výbor předložil. 
[7] Taktéž zastupitelstvo městské části dne 
26.03.2017 na svém zasedání č. 2/2018 přijalo 
usnesení pod bodem č.2/2c, v němž taktéž 
vyjádřilo jednoznačný nesouhlas s umístěním 
záměru projektu BYTY CHUCHLE. Od záměru 
výstavby projektu BYTY CHUCHLE bylo následně 
stavebníkem ustoupenou po nesouhlasném 
stanovisku městské části a aktivitách Spolku 
ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s., 
který podal rozsáhlé námitky a zorganizoval petici 
obyvatelstva. Záměr BYTY CHUCHLE měl být 
realizován na pozemcích parc. č. 991/565, 
991/566, 991/567, 991/568, 991/569, 991/570, 
991/571, 991/572, 991/573, 991/574, 991/639, 996 
(vše ostatní plocha) v katastrálním území Velká 
Chuchle. 
[8] Změna U 1089 se pak dotýká blízkých pozemků 
nacházejících se na opačné straně ulice Na 
Hvězdárně, než měl být umístěn záměr BYTY 
CHUCHLE. Tyto pozemky, jichž se změna U 1089 
dotýká, jsou dosud převážně nezastavěné a jedná 
se o ovocné sady a zahrady, dále se v blízkosti 
nacházejí spíše rozvolněně umístěné rodinné  
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domy. Změnou kódu míry využití na B by pak bylo 
možné v dané lokalitě umístit kromě rodinných 
domů i stavby pro podnikání a obytné domy, a to i 
s vyšší podlažností a větší zastavěnou plochou na 
úkor zeleně. Vzhledem k blízkosti lokality záměru 
BYTY CHUCHLE lze předpokládat, že i zde bude 
postoj obyvatel obdobný, tedy odmítavý vůči 
takovému nadměrnému zatížení oblasti. 

    

              

 

74 MČ Praha - Velká Chuchle, 
starosta 

Nesouhlas 2946090 
 

Rozpory s charakterem území 
[10] Navrhované změny znamenají oproti 
původnímu stavu nové zatížení území. V daném 
území je nedostatek služeb, obchodů a další 
vybavenosti, a to již nyní, další rozsáhlou bytovou 
výstavbu nelze připustit. Další výstavba by taktéž 
znamenala zátěž pro životní prostředí a 
znehodnocení lokality, která je na území hlavního 
města výjimečná rozsahem zeleně a přírodních 
památek. Přírodní památka Nad závodištěm se pak 
nachází přímo v těsné blízkosti navrhované změny 
U 1089. Navýšení možné zástavby by taktéž 
znamenalo značné navýšení dopravy, která je 
taktéž problematická již nyní, a další navýšení 
znamená také neúměrný hluk a imisní zatížení. 
Komunikace na území městské části taktéž nemají 
kapacitu unést další navýšení počtu obyvatel a s 
tím spojené navýšení dopravy. Dopravní situace u 
železničního přejezdu ve Velké Chuchli je již taktéž 
nyní problematická, nevyhovující a dopravních 
špičkách až kritická. V případě další výstavby lze 
také očekávat i změnu struktury obyvatelstva a 
narušení sociálních vazeb a dosavadního 
poklidného charakteru daných lokalit. 

 

 
 

       

         

           

              

 

74 MČ Praha - Velká Chuchle, 
starosta 

Nesouhlas 2946099 
 

[11] V případě změny U 1121 jsou dotčené 
pozemky především ornou půdou, ovocnými sady 
a v menší míře ostatní plochou. V případě změny 
U 1089 se jedná taktéž zejména o ovocné sady a 
dále zahrady několika málo rodinných domů, v 
menší míře jinou plochu. Dosavadní okolní 
výstavba v lokalitě je převážně nízkopodlažní, kdy 
se jedná o rodinné domy na větších parcelách. 
Umožnění navýšení hustoty zástavby a navýšení 
podlažnosti, které by bylo dovoleno v případě 
schválení změn U 1121 a U 1089, by tento 
charakter zástavby zničilo. Taktéž by bylo 
narušeno soukromí a dosavadní pohoda bydlení 
stávajících obyvatel v okolních rodinných domech. 
Navrhované změny by umožňovaly v dotčených 
území umístit stavby, které by se vymykaly 
dosavadní urbanistické struktuře okolní zástavby a 
tuto strukturu by zcela znehodnotily. 

 

 
 

       

         

           

              

 

74 MČ Praha - Velká Chuchle, 
starosta 

Nesouhlas 2946101 
 

[12] Městská část v tomto považuje za naprosto 
dostačující ponechat stávající stav a ponechání 
současných kódů míry využití území, kdy pro jejich 
změnu a navýšení nehovoří žádné argumenty. 
Současným trendem, se kterým se městská část 
taktéž ztotožňuje, je obnova již zastavěných území,  
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hledání nového využití pro stávající nevyužívané či 
zchátralé objekty atd., nikoli však další navyšování 
možné zastavěnosti dosavadní zeleně, navíc v 
těsné blízkosti přírodních památek. 
[13] Navrhované změny by v případě jejich 
realizace měly taktéž negativní vliv na krajinný ráz 
dané oblasti. Na území Velké Chuchle se 
nacházejí čtyři chráněná území, jedná se o národní 
přírodní památka Barrandovské skály, přírodní 
rezervaci Chuchelský háj, přírodní rezervaci 
Homolka a přírodní památku Nad závodištěm. Dle 
§ 12 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, je krajinný ráz chráněn před 
činností snižující jeho estetickou a přírodní 
hodnotu. Zásahy do krajinného rázu mají 
respektovat harmonické měřítko a vztahy v krajině. 
Navrhované změny územního plánu by znamenaly 
možnost umístění záměru, který neodpovídá 
charakteru území a zcela by změnil dosavadní 
charakter lokality. K takové změně pak není žádný 
důvod, jak již bylo uvedeno, současná míra využití 
území je zcela postačující a není důvod zcela 
měnit charakter dané lokality. 

 

 
 

           

              

 

74 MČ Praha - Velká Chuchle, 
starosta 

Nesouhlas 2946103 
 

[14] Taktéž poukazujeme na ustanovení § 4 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, kterým jsou stanoveny zásady 
ochrany zemědělského půdního fondu. Dané 
území je sice již nyní zastavitelné, ale dosud 
zastavěné není a podle současných kódů míry 
využití území jsou možnosti pro jeho zastavěnost 
nižší, část území by tedy stále zůstala zemědělsky 
využitelná, jak již bylo uvedeno, jedná se 
především o ovocné sady. Pro nezemědělské 
účely je pak dle uvedeného ustanovení nutno 
použít především nezemědělskou půdu, zejména 
nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v 
zastavěném území nebo na nezastavěných 
plochách stavebních pozemků staveb mimo toto 
území, stavební proluky a plochy získané zbořením 
přežilých budov a zařízení. Musí-li však v 
nezbytných případech dojít k odnětí zemědělského 
půdního fondu, nutno zejména odnímat jen 
nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu. 
Tyto podmínky nejsou v daném případě splněny. 
Není zde žádný racionální důvod dále navyšovat 
možné využití území. 

 

 
 

       

         

           

              

 

74 MČ Praha - Velká Chuchle, 
starosta 

Nesouhlas 2946105 
 

[15] Obdobně podle ustanovení § 55 odst. 3 
stavebního zákona lze změnou územního plánu 
vymezit další zastavitelné plochy pouze na základě 
prokázání nemožnosti využít již vymezené 
zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 
zastavitelných ploch. Dané lokality sice již 
zastavitelné jsou, ale s ohledem na toto ustanovení 
by mělo být postupováno taktéž při úvahách o tom, 
zda možnou zastavitelnost navýšit. V daném 
případě pak pro navýšení možné zastavěnosti  
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nelze najít žádné důvody, když hlavní město 
disponuje dostatečným množství nevyužívaných 
ploch, které volají po obnově. Není pak ve 
veřejném zájmu dále výstavbu maximalizovat na 
plochách, kterou jsou dosud zelené a nezastavěné, 
tyto je naopak nutné v co nejvyšší míře 
zachovávat. 

 

 
 

           

              

 

74 MČ Praha - Velká Chuchle, 
starosta 

Nesouhlas 2946108 
 

[16] Dále dle návrhu zadání územního plánu 
hlavního města Prahy jsou stanoveny hodnoty pro 
další územní rozvoj města, které mají „bránit 
živelnému neorganizovanému a nekoncepčnímu 
zastavování území a dále zejména v oblasti 
zachování přírodních hodnot chránit před 
extenzivním rozvojem na plochách zeleně a jiných 
nezastavěných plochách; jednoznačně preferovat 
nejprve využití všech transformačních a 
přestavbových území (brownfields), - chránit 
hodnoty krajinného rázu vltavské kotliny a 
příměstské krajiny jak před narušováním 
pohledového kontextu necitlivými dopady zástavby, 
tak úbytkem vlastních ploch zeleně, - zajistit 
ochranu krajinných hodnot přírodních parků včetně 
jejich bezprostředního okolí, - chránit a rozvíjet 
systém příměstských lesů…“ Ačkoli se v daném 
případě jedná o území již zastavitelné, neexistuje 
zde žádné důvody, proč možnou zastavitelnost 
dále navyšovat a umožňovat tak umístění staveb, 
které dosavadnímu charakteru lokality neodpovídá, 
narušují její hodnoty a výrazně snižují její kvalitu. 

 

 
 

       

         

           

              

 

74 MČ Praha - Velká Chuchle, 
starosta 

Nesouhlas 2946110 
 

[17] Jak vyplývá z výše uvedeného, není pravdou, 
jak je uváděná v textovém návrhu změny U 1089, 
že by změna nezasahovala do základní koncepce 
rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot, 
taktéž neodpovídá skutečnosti, že by vzhledem k 
umožnění masivnější zástavby změna neměnila 
koncepci dopravní infrastruktury ani koncepci 
technické infrastruktury, ani koncepci občanského 
vybavení. Na tyto oblasti právě uvedená změna v 
případě její realizace dopadne a bude znamenat 
zvýšenou zátěž. Obdobně je tomu u změny U 
1121, kde je taktéž uvedeno, že změna nemá na 
uvedené oblasti vliv, což neodpovídá skutečnosti. 

 

 
 

       

         

           

              

 

74 MČ Praha - Velká Chuchle, 
starosta 

Nesouhlas 2946112 
 

Hrozící navýšení dopravní zátěže 
[18] Dále je nutné poukázat na to, že navrhované 
změny by znamenaly možnost umístit stavby, které 
umožní bydlení vyššího počtu obyvatel, což by 
znamenalo, zvláště v ranních a odpoledních 
dopravních špičkách navýšení dopravy oproti 
původnímu stavu, kdy by bylo území zastavěno 
především rozvolněnými rodinnými domy. K 
takovému navýšení dopravy nemá městská část 
dostatečnou kapacitu komunikací a taktéž by 
znamenalo zhoršení kvality ovzduší a větší 
hlukovou zátěž. Při železničním přejezdu ve Velké 
Chuchli je již nyní dopravní situace velmi špatná a 
městská část se chce podílet na řešení  
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prostřednictvím podjezdu či nadjezdu. Další 
navyšování dopravní zátěže není již pro městskou 
část únosné. 
[19] Na kritickou situaci dopravy v oblasti 
zmíněného železničního přejezdu s opakujícími se 
nebezpečnými či dokonce životu nebezpečnými 
situacemi, která se neustále rostoucí intenzitou 
dopravy dále zhoršuje, upozornila také např. 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie 
hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní 
policie, ve svém stanovisku k záměru 
„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – 
Černošice (mimo)“ ze dne 26. 6. 2017, č.j. KRPA-
455476-4/ČJ-2016-0000DŽ, které k těmto 
připomínkám přikládáme v příloze č. 2. Ani v tomto 
není tedy v rámci navrhovaných změn respektován 
charakter území a jeho limity. Další zátěž pak bude 
představovat hluk a zhoršení kvality ovzduší 
způsobený navýšením dopravy, který může již 
znamenat nadlimitní zátěž. Dosavadní kvalita 
ovzduší v místě je poměrně dobrá a neměl by být 
dovoleno, aby realizací vysoce kapacitních staveb 
došlo ke zhoršení současného stavu. 

    

              

 

74 MČ Praha - Velká Chuchle, 
starosta 

Nesouhlas 2946114 
 

Závěr 
[20] Vzhledem ke všemu výše uvedenému 
navrhujeme, aby změny vlny 01 U 1089 a U 1121 
byly zamítnuty. 

 

 
 

       

         

              

 

2) Dotčené orgány 
 

              

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

          

            

              

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

          

            

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2944162 
 

Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a 
v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 
odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o 
vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání 
změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a 
vydává toto stanovisko (vyjádření): 
V rámci předložených návrhů změn je: 
4. U 1089/01 akceptovatelná - změna prostorového 
uspořádání z funkce: kód A v ploše OB na funkci: 
kód B v ploše OB - Navýšení kódu míry využití po 
vydání úpravy U 1074/2014 na celou plochu OB/A. 

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944319 
 

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

 

 
 

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944579 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944609 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 
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14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2932815 
 

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 
01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 
1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, 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 
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 hlavního města Prahy – řízení o vydání 
změn 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto 
stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: 
Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o 
zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. Jedná se v převážné míře o málo 
významné úpravy územního plánu vázané k 
výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či 
bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo 
přístavbám objektů občanské vybavenosti, 
skladovým objektům apod. 
K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP 
MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. 
MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní 
předkládanému dokumentu se orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. 
U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními 
úpravami souhlasil bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932844 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění: 
 
 
Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny 
úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi 
hájených zájmů přijatelný bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932873 
 

Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní  

 

 
 

         

              

 

Z 1089 / 01 
     

Str. 38 z 310 
  



              

       

zákon), v platném znění: 
Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů 
úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o 
v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, 
dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 
2018. Prezentovaný soubor úprav se týká 
především změn míry využití území a neměli jsme 
k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme 
uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve 
stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy 
(U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v 
nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K 
vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ 
HMP nemáme připomínky. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2932902 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
státní správy 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, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
          

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2932786 
 

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 k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších  

 

 
 

       

           

              

 

Z 1089 / 01 
     

Str. 39 z 310 
  



              

       

předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy sohlasíme bez připomínek. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 2932618 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav 
ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné 
požadavky, pokud bude dodržena ochrana 
stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná 
pásma těchto spojů včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. 

 

 
 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932674 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního 
města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 
169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, 
ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném 
projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 
1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 
1175/01, U 1193/01, 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 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 a U 1305/01 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, které se dotý-kají 
katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, 
Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, 
Kunra-tice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, 
Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice,  
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Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/ 
o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoj
e/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktua
lne_porizovane_zmeny/index.html, mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla 
(https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) 
a surovinového registru – ložiska a prognózní 
zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), 
příslušných geologických a 
inženýrskogeologických podkladů (přístupných na 
adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) 
ČGS konstatuje, že: 
1) Na řešených územích se nenalézají výhradní 
ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených 
nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu 
by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů]. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932702 
 

2) V zájmových územích také nejsou evidovaná 
žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932730 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že v rámci veřejného 
projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy z hlediska geologických zájmů 
chráněných zvláštními právními předpisy 
neuplatňuje připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2932646 
 

V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 
úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, 
že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2932590 
 

K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 
1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 
1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 
1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 
1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 
1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 
1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) n e m á 
odbor INV připomínky. 
Předmětné změny řeší navýšení kódu využití 
území. 

 

 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945716 
 

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém 
vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 
2016. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945744 
 

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 se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace 
(dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. 
Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 
- Řešené 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 

 

 
 

       

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Souhlas 2945772 
 

Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření 
Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních 
hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání 
změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy 
zásadní připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2945873 
 

Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k 
veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o 
vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které 
obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: 
Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 
169742/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze. 

 

 
 

         

           

              

 

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

Jiné 2932957 
 

Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují 
celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se 
záměrů konkrétních staveb v oblastech městských 
částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní 
Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, 
Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - 
Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - 
Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - 
Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, 
Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - 
Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. 
Jedná se pouze o změny charakteru prostorového 
uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle 
vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné 
domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší  
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míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, 
nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. 
Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její 
zajištění v převážné většině případů bez problémů 
řešit ve vazbě na existující STL distribuční 
soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům 
ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenď). 

    

              

 

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

Jiné 2932986 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 
1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933018 
 

U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízenr s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933047 
 

V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

 

 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Souhlas 2932758 
 

K navrženým změnám nemáme námitek. V 
řešených územích se nenachází zařízení GasNet a  
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v současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNets.r.o. 

    

              

 

300 MHMPXPARHMW6 Nesouhlas 2946151 
 

[1] Spolek ochránců životního prostředí Velká 
Chuchle, z.s. (dále také „spolek“) podává tímto 
připomínky proti návrhu vydání změny vlny 01 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. Podle ustanovení § 52 odst. 3 zákona 
č.183/2006 Sb., stavebního zákona (dále jen 
„stavební zákon“) může každý písemně uplatnit 
své připomínky. 
[2] Území Městské části Praha-Velká Chuchle, 
jehož ochranou se spolek zabývá, je dotčeno 
změnou U 1121 a U 1089. V případě změny U 
1121 se má jednat o výstavbu polyfunkčního domu 
Novochuchelská, kdy má být změněn dosavadní 
kód míry využití území z kódu B na kód C v ploše 
3.965 m2. V případě změny U 1089 se má jednat o 
navýšení kódu míry využití po vydání úpravy U 
1074/2012 na celou kapacity plochy OB, a to z 
kódu využití A na kód využití B v ploše 11.866 m2. 
[3] Spolek a taktéž Městská část Praha-Velká 
Chuchle dlouhodobě usilují o to, aby území 
městské části nebylo nadměrně zatěžováno 
rozsáhlou a mohutnou výstavbou, pro kterou není 
dané území vhodné a městská část taktéž 
nedisponuje občanskou vybaveností a dopravní 
kapacitou, aby mohla unést další nárůst 
obyvatelstva se všemi důsledky. Navrhované 
navyšování kódu míry využití území pak 
představuje možnost vystavět vícepodlažní 
vysokokapacitní stavby s nižším koeficientem 
zeleně a obecně hustší a mohutnější zástavbu. To 
s sebou nese nárůst zatížení území městské části 
počtem obyvatel, nárůstem dopravy, hlukem a 
nutností navýšit kapacitu inženýrských sítí a 
občanské vybavenosti, což však nelze v dané 
lokalitě při jejích limitech zajistit a ani to není v 
zájmu městské části a jejích dosavadních obyvatel. 
[4] Na území městské části se taktéž nacházejí 
významné a jedinečné přírodní památky, které jsou 
nárůstem obyvatel neustále více zatěžovány. 
Jedná se zejména o čtyři chráněná území - 
národní přírodní památku Barrandovské skály, 
přírodní rezervaci Chuchelský háj, přírodní 
rezervaci Homolka a přírodní památku Nad 
závodištěm. Již nyní má taktéž městská část 
významné problémy s dopravní kapacitou a její 
další navýšení není možné. Taktéž obyvatelé 
městské části se vyjadřují nesouhlasně s dalším 
navyšováním výstavby, především bytových domů 
a dalšímu narůstání počtu obyvatel a související 
zatížení celého území městské části. 
[5] Spolek tedy zejména z těchto důvodů s oběma 
navrhovanými změnami nesouhlasí a své 
připomínky dále odůvodňuje takto. 
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300 MHMPXPARHMW6 Nesouhlas 2946159 
 

Nesouhlas obyvatel Velké Chuchle s navyšováním 
výstavby 
[6] Obyvatelé městské části nesouhlasí s dalším 
navyšováním výstavby v území městské části. 
Úřad městské části Prahy 16 vedl například řízení 
o umístění stavby projektu BYTY CHUCHLE pod 
sp. zn.: 002328/19/OVDŽP/Mh, kde proti tomuto 
záměru během krátké chvíle podepsalo petici 
zhruba 500 obyvatel či dotčených vlastníků 
nemovitostí z Velké Chuchle. Text petice je zaslán 
v příloze č. 1 těchto připomínek a podepsané 
petiční archy má městská část k dispozici, jak jí je 
petiční výbor předložil. 
[7] Taktéž zastupitelstvo městské části dne 
26.03.2017 na svém zasedání č. 2/2018 přijalo 
usnesení pod bodem č.2/2c, v němž taktéž 
vyjádřilo jednoznačný nesouhlas s umístěním 
záměru projektu BYTY CHUCHLE. Od záměru 
výstavby projektu BYTY CHUCHLE bylo následně 
stavebníkem ustoupenou po nesouhlasném 
stanovisku městské části a aktivitách Spolku 
ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s., 
který podal rozsáhlé námitky a zorganizoval petici 
obyvatelstva. Záměr BYTY CHUCHLE měl být 
realizován na pozemcích parc. č. 991/565, 
991/566, 991/567, 991/568, 991/569, 991/570, 
991/571, 991/572, 991/573, 991/574, 991/639, 996 
(vše ostatní plocha) v katastrálním území Velká 
Chuchle. 
[8] Změna U 1089 se pak dotýká blízkých pozemků 
nacházejících se na opačné straně ulice Na 
Hvězdárně, než měl být umístěn záměr BYTY 
CHUCHLE. Tyto pozemky, jichž se změna U 1089 
dotýká, jsou dosud převážně nezastavěné a jedná 
se o ovocné sady a zahrady, dále se v blízkosti 
nacházejí spíše rozvolněně umístěné rodinné 
domy. Změnou kódu míry využití na B by pak bylo 
možné v dané lokalitě umístit kromě rodinných 
domů i stavby pro podnikání a obytné domy, a to i 
s vyšší podlažností a větší zastavěnou plochou na 
úkor zeleně. Vzhledem k blízkosti lokality záměru 
BYTY CHUCHLE lze předpokládat, že i zde bude 
postoj obyvatel obdobný, tedy odmítavý vůči 
takovému nadměrnému zatížení oblasti. 

 

 
 

         

           

              

 

300 MHMPXPARHMW6 Nesouhlas 2946163 
 

Rozpory s charakterem území 
[10] Navrhované změny znamenají oproti 
původnímu stavu nové zatížení území. V daném 
území je nedostatek služeb, obchodů a další 
vybavenosti, a to již nyní, další rozsáhlou bytovou 
výstavbu nelze připustit. Další výstavba by taktéž 
znamenala zátěž pro životní prostředí a 
znehodnocení lokality, která je na území hlavního 
města výjimečná rozsahem zeleně a přírodních 
památek. Přírodní památka Nad závodištěm se pak 
nachází přímo v těsné blízkosti navrhované změny 
U 1089. Navýšení možné zástavby by taktéž 
znamenalo značné navýšení dopravy, která je  
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taktéž problematická již nyní, a další navýšení 
znamená také neúměrný hluk a imisní zatížení. 
Komunikace na území městské části taktéž nemají 
kapacitu unést další navýšení počtu obyvatel a s 
tím spojené navýšení dopravy. Dopravní situace u 
železničního přejezdu ve Velké Chuchli je již taktéž 
nyní problematická, nevyhovující a dopravních 
špičkách až kritická. V případě další výstavby lze 
také očekávat i změnu struktury obyvatelstva a 
narušení sociálních vazeb a dosavadního 
poklidného charakteru daných lokalit. 

    

              

 

300 MHMPXPARHMW6 Nesouhlas 2946165 
 

[11] V případě změny U 1121 jsou dotčené 
pozemky především ornou půdou, ovocnými sady 
a v menší míře ostatní plochou. V případě změny 
U 1089 se jedná taktéž zejména o ovocné sady a 
dále zahrady několika málo rodinných domů, v 
menší míře jinou plochu. Dosavadní okolní 
výstavba v lokalitě je převážně nízkopodlažní, kdy 
se jedná o rodinné domy na větších parcelách. 
Umožnění navýšení hustoty zástavby a navýšení 
podlažnosti, které by bylo dovoleno v případě 
schválení změn U 1121 a U 1089, by tento 
charakter zástavby zničilo. Taktéž by bylo 
narušeno soukromí a dosavadní pohoda bydlení 
stávajících obyvatel v okolních rodinných domech. 
Navrhované změny by umožňovaly v dotčených 
území umístit stavby, které by se vymykaly 
dosavadní urbanistické struktuře okolní zástavby a 
tuto strukturu by zcela znehodnotily. 

 

 
 

         

           

              

 

300 MHMPXPARHMW6 Nesouhlas 2946167 
 

[12] Městská část v tomto považuje za naprosto 
dostačující ponechat stávající stav a ponechání 
současných kódů míry využití území, kdy pro jejich 
změnu a navýšení nehovoří žádné argumenty. 
Současným trendem, se kterým se městská část 
taktéž ztotožňuje, je obnova již zastavěných území, 
hledání nového využití pro stávající nevyužívané či 
zchátralé objekty atd., nikoli však další navyšování 
možné zastavěnosti dosavadní zeleně, navíc v 
těsné blízkosti přírodních památek. 
[13] Navrhované změny by v případě jejich 
realizace měly taktéž negativní vliv na krajinný ráz 
dané oblasti. Na území Velké Chuchle se 
nacházejí čtyři chráněná území, jedná se o národní 
přírodní památka Barrandovské skály, přírodní 
rezervaci Chuchelský háj, přírodní rezervaci 
Homolka a přírodní památku Nad závodištěm. Dle 
§ 12 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, je krajinný ráz chráněn před 
činností snižující jeho estetickou a přírodní 
hodnotu. Zásahy do krajinného rázu mají 
respektovat harmonické měřítko a vztahy v krajině. 
Navrhované změny územního plánu by znamenaly 
možnost umístění záměru, který neodpovídá 
charakteru území a zcela by změnil dosavadní 
charakter lokality. K takové změně pak není žádný 
důvod, jak již bylo uvedeno, současná míra využití  
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území je zcela postačující a není důvod zcela 
měnit charakter dané lokality. 

    

              

 

300 MHMPXPARHMW6 Nesouhlas 2946169 
 

[14] Taktéž poukazujeme na ustanovení § 4 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, kterým jsou stanoveny zásady 
ochrany zemědělského půdního fondu. Dané 
území je sice již nyní zastavitelné, ale dosud 
zastavěné není a podle současných kódů míry 
využití území jsou možnosti pro jeho zastavěnost 
nižší, část území by tedy stále zůstala zemědělsky 
využitelná, jak již bylo uvedeno, jedná se 
především o ovocné sady. Pro nezemědělské 
účely je pak dle uvedeného ustanovení nutno 
použít především nezemědělskou půdu, zejména 
nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v 
zastavěném území nebo na nezastavěných 
plochách stavebních pozemků staveb mimo toto 
území, stavební proluky a plochy získané zbořením 
přežilých budov a zařízení. Musí-li však v 
nezbytných případech dojít k odnětí zemědělského 
půdního fondu, nutno zejména odnímat jen 
nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu. 
Tyto podmínky nejsou v daném případě splněny. 
Není zde žádný racionální důvod dále navyšovat 
možné využití území. 

 

 
 

         

           

              

 

300 MHMPXPARHMW6 Nesouhlas 2946171 
 

[15] Obdobně podle ustanovení § 55 odst. 3 
stavebního zákona lze změnou územního plánu 
vymezit další zastavitelné plochy pouze na základě 
prokázání nemožnosti využít již vymezené 
zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 
zastavitelných ploch. Dané lokality sice již 
zastavitelné jsou, ale s ohledem na toto ustanovení 
by mělo být postupováno taktéž při úvahách o tom, 
zda možnou zastavitelnost navýšit. V daném 
případě pak pro navýšení možné zastavěnosti 
nelze najít žádné důvody, když hlavní město 
disponuje dostatečným množství nevyužívaných 
ploch, které volají po obnově. Není pak ve 
veřejném zájmu dále výstavbu maximalizovat na 
plochách, kterou jsou dosud zelené a nezastavěné, 
tyto je naopak nutné v co nejvyšší míře 
zachovávat. 

 

 
 

         

           

              

 

300 MHMPXPARHMW6 Nesouhlas 2946173 
 

[16] Dále dle návrhu zadání územního plánu 
hlavního města Prahy jsou stanoveny hodnoty pro 
další územní rozvoj města, které mají „bránit 
živelnému neorganizovanému a nekoncepčnímu 
zastavování území a dále zejména v oblasti 
zachování přírodních hodnot chránit před 
extenzivním rozvojem na plochách zeleně a jiných 
nezastavěných plochách; jednoznačně preferovat 
nejprve využití všech transformačních a 
přestavbových území (brownfields), - chránit 
hodnoty krajinného rázu vltavské kotliny a 
příměstské krajiny jak před narušováním 
pohledového kontextu necitlivými dopady zástavby, 
tak úbytkem vlastních ploch zeleně, - zajistit  
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ochranu krajinných hodnot přírodních parků včetně 
jejich bezprostředního okolí, - chránit a rozvíjet 
systém příměstských lesů…“ Ačkoli se v daném 
případě jedná o území již zastavitelné, neexistuje 
zde žádné důvody, proč možnou zastavitelnost 
dále navyšovat a umožňovat tak umístění staveb, 
které dosavadnímu charakteru lokality neodpovídá, 
narušují její hodnoty a výrazně snižují její kvalitu. 

    

              

 

300 MHMPXPARHMW6 Nesouhlas 2946175 
 

[17] Jak vyplývá z výše uvedeného, není pravdou, 
jak je uváděná v textovém návrhu změny U 1089, 
že by změna nezasahovala do základní koncepce 
rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot, 
taktéž neodpovídá skutečnosti, že by vzhledem k 
umožnění masivnější zástavby změna neměnila 
koncepci dopravní infrastruktury ani koncepci 
technické infrastruktury, ani koncepci občanského 
vybavení. Na tyto oblasti právě uvedená změna v 
případě její realizace dopadne a bude znamenat 
zvýšenou zátěž. Obdobně je tomu u změny U 
1121, kde je taktéž uvedeno, že změna nemá na 
uvedené oblasti vliv, což neodpovídá skutečnosti. 

 

 
 

         

           

              

 

300 MHMPXPARHMW6 Nesouhlas 2946177 
 

Hrozící navýšení dopravní zátěže 
[18] Dále je nutné poukázat na to, že navrhované 
změny by znamenaly možnost umístit stavby, které 
umožní bydlení vyššího počtu obyvatel, což by 
znamenalo, zvláště v ranních a odpoledních 
dopravních špičkách navýšení dopravy oproti 
původnímu stavu, kdy by bylo území zastavěno 
především rozvolněnými rodinnými domy. K 
takovému navýšení dopravy nemá městská část 
dostatečnou kapacitu komunikací a taktéž by 
znamenalo zhoršení kvality ovzduší a větší 
hlukovou zátěž. Při železničním přejezdu ve Velké 
Chuchli je již nyní dopravní situace velmi špatná a 
městská část se chce podílet na řešení 
prostřednictvím podjezdu či nadjezdu. Další 
navyšování dopravní zátěže není již pro městskou 
část únosné. 
[19] Na kritickou situaci dopravy v oblasti 
zmíněného železničního přejezdu s opakujícími se 
nebezpečnými či dokonce životu nebezpečnými 
situacemi, která se neustále rostoucí intenzitou 
dopravy dále zhoršuje, upozornila také např. 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie 
hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní 
policie, ve svém stanovisku k záměru 
„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – 
Černošice (mimo)“ ze dne 26. 6. 2017, č.j. KRPA-
455476-4/ČJ-2016-0000DŽ, které k těmto 
připomínkám přikládáme v příloze č. 2. Ani v tomto 
není tedy v rámci navrhovaných změn respektován 
charakter území a jeho limity. Další zátěž pak bude 
představovat hluk a zhoršení kvality ovzduší 
způsobený navýšením dopravy, který může již 
znamenat nadlimitní zátěž. Dosavadní kvalita 
ovzduší v místě je poměrně dobrá a neměl by být  
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dovoleno, aby realizací vysoce kapacitních staveb 
došlo ke zhoršení současného stavu. 

    

              

 

300 MHMPXPARHMW6 Nesouhlas 2946180 
 

Závěr 
[20] Vzhledem ke všemu výše uvedenému 
navrhujeme, aby změny vlny 01 U 1089 a U 1121 
byly zamítnuty. 

 

 
 

         

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944687 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou máme k zahájení řizeni o vydání změn vlny 
01 úprav Územniho plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni: 
Obecné připomlnky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě , je podmínkou výstavby 
vybudováni vodovodnl sitě a její napojeni na 
vodovodni systém hl. města Prahy. 
V připominkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nacházi mistni sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracováni následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944740 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 
úprav Územnlho plánu sídelnlho útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni : 
Obecné připomínky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmlnkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a 
její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944769 
 

Při řešení problematiky dešt'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich 
využívání v místě dopadu před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musl 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešt'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944798 
 

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

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944831 
 

V případě vodovodnlch í kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svíslýmí rovinami 
vedenýmí na obě strany od potrubl nebo vně jiného  
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vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do ON 
500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubl 
U vodovodnlch řadů a kanalizačních stok nad ON 
500 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od 
vnějšiho líce nadzemnlho objektů nebo 
podzemniho obrysu objektu 
U vodovodních řadů nebo kanalizačnich stok nad 
ON 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšiho 
líce zvyšuji o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS 

    

           

 

5) Návrh pořizovatele 
 

           

  

 
  

           

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1121 / 01 
 

                 

 

Místa  
              

 

Praha - Velká Chuchle, k.ú. Velká Chuchle 
 

 

                 

 

Předmět: 
              

 

Výstavba polyfunkčního domu - NOVOCHUCHELSKÁ 
 

                 

 

Z: 
              

                 

 

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

                 

 

Na: 
              

 

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

                 

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                 

 

1) Městská část 
 

                 

 

74 MČ Praha - Velká Chuchle, 
starosta 

Nesouhlas 2946086 
 

[1] Městská část Praha-Velká Chuchle (dále také 
„městská část“) podává tímto připomínky proti 
návrhu vydání změny vlny 01 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. Podle 
ustanovení § 52 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., 
stavebního zákona (dále jen „stavební zákon“) 
může každý písemně uplatnit své připomínky. 
[2] Území Městské části Praha-Velká Chuchle je 
dotčeno změnou U 1121 a U 1089. V případě 
změny U 1121 se má jednat o výstavbu 
polyfunkčního domu Novochuchelská, kdy má být 
změněn dosavadní kód míry využití území z kódu 
B na kód C v ploše 3.965 m2. V případě změny U 
1089 se má jednat o navýšení kódu míry využití po 
vydání úpravy U 1074/2012 na celou kapacity 
plochy OB, a to z kódu využití A na kód využití B v 
ploše 11.866 m2. 
[3] Městská část dlouhodobě usiluje o to, aby její 
území nebylo nadměrně zatěžováno rozsáhlou a 
mohutnou výstavbou, pro kterou není dané území 
vhodné a městská část taktéž nedisponuje 
občanskou vybaveností a dopravní kapacitou, aby 
mohla unést další nárůst obyvatelstva se všemi 
důsledky. Navrhované navyšování kódu míry 
využití území pak představuje možnost vystavět 
vícepodlažní vysokokapacitní stavby s nižším 
koeficientem zeleně a obecně hustší a mohutnější 
zástavbu. To s sebou nese nárůst zatížení území 
městské části počtem obyvatel, nárůstem dopravy, 
hlukem a nutností navýšit kapacitu inženýrských  
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sítí a občanské vybavenosti, což však nelze v dané 
lokalitě při jejích limitech zajistit a ani to není v 
zájmu městské části a jejích dosavadních obyvatel. 
[4] Na území městské části se taktéž nacházejí 
významné a jedinečné přírodní památky, které jsou 
nárůstem obyvatel neustále více zatěžovány. 
Jedná se zejména o čtyři chráněná území - 
národní přírodní památku Barrandovské skály, 
přírodní rezervaci Chuchelský háj, přírodní 
rezervaci Homolka a přírodní památku Nad 
závodištěm. Již nyní má taktéž městská část 
významné problémy s dopravní kapacitou a její 
další navýšení není možné. Taktéž obyvatelé 
městské části se vyjadřují nesouhlasně s dalším 
navyšováním výstavby, především bytových domů 
a dalšímu narůstání počtu obyvatel a související 
zatížení celého území městské části. 
[5] Městská části tedy zejména z těchto důvodů s 
oběma navrhovanými změnami nesouhlasí a své 
připomínky dále odůvodňuje takto. 

    

              

 

74 MČ Praha - Velká Chuchle, 
starosta 

Nesouhlas 2946088 
 

Nesouhlas obyvatel Velké Chuchle s navyšováním 
výstavby 
[6] Obyvatelé městské části nesouhlasí s dalším 
navyšováním výstavby v území městské části. 
Úřad městské části Prahy 16 vedl například řízení 
o umístění stavby projektu BYTY CHUCHLE pod 
sp. zn.: 002328/19/OVDŽP/Mh, kde proti tomuto 
záměru během krátké chvíle podepsalo petici 
zhruba 500 obyvatel či dotčených vlastníků 
nemovitostí z Velké Chuchle. Text petice je zaslán 
v příloze č. 1 těchto připomínek a podepsané 
petiční archy má městská část k dispozici, jak jí je 
petiční výbor předložil. 
[7] Taktéž zastupitelstvo městské části dne 
26.03.2017 na svém zasedání č. 2/2018 přijalo 
usnesení pod bodem č.2/2c, v němž taktéž 
vyjádřilo jednoznačný nesouhlas s umístěním 
záměru projektu BYTY CHUCHLE. Od záměru 
výstavby projektu BYTY CHUCHLE bylo následně 
stavebníkem ustoupenou po nesouhlasném 
stanovisku městské části a aktivitách Spolku 
ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s., 
který podal rozsáhlé námitky a zorganizoval petici 
obyvatelstva. Záměr BYTY CHUCHLE měl být 
realizován na pozemcích parc. č. 991/565, 
991/566, 991/567, 991/568, 991/569, 991/570, 
991/571, 991/572, 991/573, 991/574, 991/639, 996 
(vše ostatní plocha) v katastrálním území Velká 
Chuchle. 
[9] Změna U 1121 se pak nachází v oblasti 
dosavadní zástavby rodinných domů a v těsné 
blízkosti památky Nad Závodištěm. Změna na kód 
míry využití území C by pak znamenala možnost 
zastavět dané území obytnými domy a činžovními 
domy, které taktéž neodpovídají charakteru 
daného území, kde jsou dosud převážně rodinné 
domy. 
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74 MČ Praha - Velká Chuchle, 
starosta 

Nesouhlas 2946091 
 

Rozpory s charakterem území 
[10] Navrhované změny znamenají oproti 
původnímu stavu nové zatížení území. V daném 
území je nedostatek služeb, obchodů a další 
vybavenosti, a to již nyní, další rozsáhlou bytovou 
výstavbu nelze připustit. Další výstavba by taktéž 
znamenala zátěž pro životní prostředí a 
znehodnocení lokality, která je na území hlavního 
města výjimečná rozsahem zeleně a přírodních 
památek. Přírodní památka Nad závodištěm se pak 
nachází přímo v těsné blízkosti navrhované změny 
U 1089. Navýšení možné zástavby by taktéž 
znamenalo značné navýšení dopravy, která je 
taktéž problematická již nyní, a další navýšení 
znamená také neúměrný hluk a imisní zatížení. 
Komunikace na území městské části taktéž nemají 
kapacitu unést další navýšení počtu obyvatel a s 
tím spojené navýšení dopravy. Dopravní situace u 
železničního přejezdu ve Velké Chuchli je již taktéž 
nyní problematická, nevyhovující a dopravních 
špičkách až kritická. V případě další výstavby lze 
také očekávat i změnu struktury obyvatelstva a 
narušení sociálních vazeb a dosavadního 
poklidného charakteru daných lokalit. 

 

 
 

       

         

           

              

 

74 MČ Praha - Velká Chuchle, 
starosta 

Nesouhlas 2946100 
 

[11] V případě změny U 1121 jsou dotčené 
pozemky především ornou půdou, ovocnými sady 
a v menší míře ostatní plochou. V případě změny 
U 1089 se jedná taktéž zejména o ovocné sady a 
dále zahrady několika málo rodinných domů, v 
menší míře jinou plochu. Dosavadní okolní 
výstavba v lokalitě je převážně nízkopodlažní, kdy 
se jedná o rodinné domy na větších parcelách. 
Umožnění navýšení hustoty zástavby a navýšení 
podlažnosti, které by bylo dovoleno v případě 
schválení změn U 1121 a U 1089, by tento 
charakter zástavby zničilo. Taktéž by bylo 
narušeno soukromí a dosavadní pohoda bydlení 
stávajících obyvatel v okolních rodinných domech. 
Navrhované změny by umožňovaly v dotčených 
území umístit stavby, které by se vymykaly 
dosavadní urbanistické struktuře okolní zástavby a 
tuto strukturu by zcela znehodnotily. 

 

 
 

       

         

           

              

 

74 MČ Praha - Velká Chuchle, 
starosta 

Nesouhlas 2946102 
 

[12] Městská část v tomto považuje za naprosto 
dostačující ponechat stávající stav a ponechání 
současných kódů míry využití území, kdy pro jejich 
změnu a navýšení nehovoří žádné argumenty. 
Současným trendem, se kterým se městská část 
taktéž ztotožňuje, je obnova již zastavěných území, 
hledání nového využití pro stávající nevyužívané či 
zchátralé objekty atd., nikoli však další navyšování 
možné zastavěnosti dosavadní zeleně, navíc v 
těsné blízkosti přírodních památek. 
[13] Navrhované změny by v případě jejich 
realizace měly taktéž negativní vliv na krajinný ráz 
dané oblasti. Na území Velké Chuchle se 
nacházejí čtyři chráněná území, jedná se o národní  
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přírodní památka Barrandovské skály, přírodní 
rezervaci Chuchelský háj, přírodní rezervaci 
Homolka a přírodní památku Nad závodištěm. Dle 
§ 12 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, je krajinný ráz chráněn před 
činností snižující jeho estetickou a přírodní 
hodnotu. Zásahy do krajinného rázu mají 
respektovat harmonické měřítko a vztahy v krajině. 
Navrhované změny územního plánu by znamenaly 
možnost umístění záměru, který neodpovídá 
charakteru území a zcela by změnil dosavadní 
charakter lokality. K takové změně pak není žádný 
důvod, jak již bylo uvedeno, současná míra využití 
území je zcela postačující a není důvod zcela 
měnit charakter dané lokality. 

    

              

 

74 MČ Praha - Velká Chuchle, 
starosta 

Nesouhlas 2946104 
 

[14] Taktéž poukazujeme na ustanovení § 4 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, kterým jsou stanoveny zásady 
ochrany zemědělského půdního fondu. Dané 
území je sice již nyní zastavitelné, ale dosud 
zastavěné není a podle současných kódů míry 
využití území jsou možnosti pro jeho zastavěnost 
nižší, část území by tedy stále zůstala zemědělsky 
využitelná, jak již bylo uvedeno, jedná se 
především o ovocné sady. Pro nezemědělské 
účely je pak dle uvedeného ustanovení nutno 
použít především nezemědělskou půdu, zejména 
nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v 
zastavěném území nebo na nezastavěných 
plochách stavebních pozemků staveb mimo toto 
území, stavební proluky a plochy získané zbořením 
přežilých budov a zařízení. Musí-li však v 
nezbytných případech dojít k odnětí zemědělského 
půdního fondu, nutno zejména odnímat jen 
nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu. 
Tyto podmínky nejsou v daném případě splněny. 
Není zde žádný racionální důvod dále navyšovat 
možné využití území. 

 

 
 

       

         

           

              

 

74 MČ Praha - Velká Chuchle, 
starosta 

Nesouhlas 2946106 
 

[15] Obdobně podle ustanovení § 55 odst. 3 
stavebního zákona lze změnou územního plánu 
vymezit další zastavitelné plochy pouze na základě 
prokázání nemožnosti využít již vymezené 
zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 
zastavitelných ploch. Dané lokality sice již 
zastavitelné jsou, ale s ohledem na toto ustanovení 
by mělo být postupováno taktéž při úvahách o tom, 
zda možnou zastavitelnost navýšit. V daném 
případě pak pro navýšení možné zastavěnosti 
nelze najít žádné důvody, když hlavní město 
disponuje dostatečným množství nevyužívaných 
ploch, které volají po obnově. Není pak ve 
veřejném zájmu dále výstavbu maximalizovat na 
plochách, kterou jsou dosud zelené a nezastavěné, 
tyto je naopak nutné v co nejvyšší míře 
zachovávat. 
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74 MČ Praha - Velká Chuchle, 
starosta 

Nesouhlas 2946109 
 

[16] Dále dle návrhu zadání územního plánu 
hlavního města Prahy jsou stanoveny hodnoty pro 
další územní rozvoj města, které mají „bránit 
živelnému neorganizovanému a nekoncepčnímu 
zastavování území a dále zejména v oblasti 
zachování přírodních hodnot chránit před 
extenzivním rozvojem na plochách zeleně a jiných 
nezastavěných plochách; jednoznačně preferovat 
nejprve využití všech transformačních a 
přestavbových území (brownfields), - chránit 
hodnoty krajinného rázu vltavské kotliny a 
příměstské krajiny jak před narušováním 
pohledového kontextu necitlivými dopady zástavby, 
tak úbytkem vlastních ploch zeleně, - zajistit 
ochranu krajinných hodnot přírodních parků včetně 
jejich bezprostředního okolí, - chránit a rozvíjet 
systém příměstských lesů…“ Ačkoli se v daném 
případě jedná o území již zastavitelné, neexistuje 
zde žádné důvody, proč možnou zastavitelnost 
dále navyšovat a umožňovat tak umístění staveb, 
které dosavadnímu charakteru lokality neodpovídá, 
narušují její hodnoty a výrazně snižují její kvalitu. 

 

 
 

       

         

           

              

 

74 MČ Praha - Velká Chuchle, 
starosta 

Nesouhlas 2946111 
 

[17] Jak vyplývá z výše uvedeného, není pravdou, 
jak je uváděná v textovém návrhu změny U 1089, 
že by změna nezasahovala do základní koncepce 
rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot, 
taktéž neodpovídá skutečnosti, že by vzhledem k 
umožnění masivnější zástavby změna neměnila 
koncepci dopravní infrastruktury ani koncepci 
technické infrastruktury, ani koncepci občanského 
vybavení. Na tyto oblasti právě uvedená změna v 
případě její realizace dopadne a bude znamenat 
zvýšenou zátěž. Obdobně je tomu u změny U 
1121, kde je taktéž uvedeno, že změna nemá na 
uvedené oblasti vliv, což neodpovídá skutečnosti. 

 

 
 

       

         

           

              

 

74 MČ Praha - Velká Chuchle, 
starosta 

Nesouhlas 2946113 
 

Hrozící navýšení dopravní zátěže 
[18] Dále je nutné poukázat na to, že navrhované 
změny by znamenaly možnost umístit stavby, které 
umožní bydlení vyššího počtu obyvatel, což by 
znamenalo, zvláště v ranních a odpoledních 
dopravních špičkách navýšení dopravy oproti 
původnímu stavu, kdy by bylo území zastavěno 
především rozvolněnými rodinnými domy. K 
takovému navýšení dopravy nemá městská část 
dostatečnou kapacitu komunikací a taktéž by 
znamenalo zhoršení kvality ovzduší a větší 
hlukovou zátěž. Při železničním přejezdu ve Velké 
Chuchli je již nyní dopravní situace velmi špatná a 
městská část se chce podílet na řešení 
prostřednictvím podjezdu či nadjezdu. Další 
navyšování dopravní zátěže není již pro městskou 
část únosné. 
[19] Na kritickou situaci dopravy v oblasti 
zmíněného železničního přejezdu s opakujícími se 
nebezpečnými či dokonce životu nebezpečnými 
situacemi, která se neustále rostoucí intenzitou  
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dopravy dále zhoršuje, upozornila také např. 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie 
hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní 
policie, ve svém stanovisku k záměru 
„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – 
Černošice (mimo)“ ze dne 26. 6. 2017, č.j. KRPA-
455476-4/ČJ-2016-0000DŽ, které k těmto 
připomínkám přikládáme v příloze č. 2. Ani v tomto 
není tedy v rámci navrhovaných změn respektován 
charakter území a jeho limity. Další zátěž pak bude 
představovat hluk a zhoršení kvality ovzduší 
způsobený navýšením dopravy, který může již 
znamenat nadlimitní zátěž. Dosavadní kvalita 
ovzduší v místě je poměrně dobrá a neměl by být 
dovoleno, aby realizací vysoce kapacitních staveb 
došlo ke zhoršení současného stavu. 

    

              

 

74 MČ Praha - Velká Chuchle, 
starosta 

Nesouhlas 2946115 
 

Závěr 
[20] Vzhledem ke všemu výše uvedenému 
navrhujeme, aby změny vlny 01 U 1089 a U 1121 
byly zamítnuty. 

 

 
 

       

         

            

              

 

2) Dotčené orgány 
 

              

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

          

            

              

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

          

            

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2944163 
 

Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a 
v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 
odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o 
vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání 
změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a 
vydává toto stanovisko (vyjádření): 
V rámci předložených návrhů změn je: 
5. U 1121/01 akceptovatelná - změna prostorového 
uspořádání z funkce: kód B v ploše OB na funkci: 
kód C v části plochy OB - Výstavba Polyfunkčního 
domu NOVOCHUCHELSKÁ. 

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944320 
 

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

    

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944580 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944610 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 

 

 
 

         

           

              

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 
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19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2932816 
 

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 
01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 
1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, 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 
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 hlavního města Prahy – řízení o vydání 
změn 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto 
stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: 
Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o 
zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. Jedná se v převážné míře o málo 
významné úpravy územního plánu vázané k 
výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či 
bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo 
přístavbám objektů občanské vybavenosti, 
skladovým objektům apod. 
K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP 
MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. 
MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní 
předkládanému dokumentu se orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. 
U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními 
úpravami souhlasil bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932845 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění: 
 
 
Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny 
úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi 
hájených zájmů přijatelný bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932874 
 

Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), v platném znění: 
Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů  
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úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o 
v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, 
dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 
2018. Prezentovaný soubor úprav se týká 
především změn míry využití území a neměli jsme 
k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme 
uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve 
stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy 
(U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v 
nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K 
vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ 
HMP nemáme připomínky. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2932903 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
státní správy 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, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
          

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2932787 
 

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 k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
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S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy sohlasíme bez připomínek. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 2932619 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav 
ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné 
požadavky, pokud bude dodržena ochrana 
stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná 
pásma těchto spojů včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. 

 

 
 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 2930872 
 

3) Změna č. 1121/01 bude probíhat v těsné 
západní blízkosti Přírodní památky Nad 
závodištěm a jižně od významného geologického 
profilu bohdaleckým souvrstvím v zářezu ulice Nad 
závodištěm, silně poškozeného necitlivými 
úpravami komunikace a svahů nad ní. Základová 
jáma Polyfunkčního domu Novochuchelská tak 
bude umístěna v mimořádně geologicky významné 
oblasti. Nadmíru vhodný – a z vědeckého hlediska 
téměř nezbytný – se zde jeví záchranný geologický 
výzkum v době hloubení této základové jámy. 
Česká geologická služba proto žádá o včasné 
informování o zahájení zemních prací i o umožnění 
přístupu na staveniště v této době. 

 

 
 

       

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932675 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního 
města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 
169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, 
ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném  
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projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 
1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 
1175/01, U 1193/01, 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 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 a U 1305/01 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, které se dotý-kají 
katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, 
Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, 
Kunra-tice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, 
Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, 
Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/ 
o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoj
e/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktua
lne_porizovane_zmeny/index.html, mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla 
(https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) 
a surovinového registru – ložiska a prognózní 
zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), 
příslušných geologických a 
inženýrskogeologických podkladů (přístupných na 
adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) 
ČGS konstatuje, že: 
1) Na řešených územích se nenalézají výhradní 
ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených 
nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu 
by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů]. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932703 
 

2) V zájmových územích také nejsou evidovaná 
žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932731 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že v rámci veřejného 
projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy z hlediska geologických zájmů 
chráněných zvláštními právními předpisy 
neuplatňuje připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2932647 
 

V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 
úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, 
že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2932591 
 

K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 
1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 
1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01,  
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1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 
1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 
1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 
1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) n e m á 
odbor INV připomínky. 
Předmětné změny řeší navýšení kódu využití 
území. 

    

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945717 
 

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém 
vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 
2016. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945745 
 

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 se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace 
(dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. 
Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 
- Řešené 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 

 

 
 

       

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Souhlas 2945773 
 

Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření 
Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních 
hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání 
změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy 
zásadní připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2945874 
 

Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k 
veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o 
vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které 
obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: 
Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 
169742/2019 byla vyřízena pracovištěm  
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generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze. 

    

              

 

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

Jiné 2932958 
 

Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují 
celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se 
záměrů konkrétních staveb v oblastech městských 
částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní 
Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, 
Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - 
Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - 
Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - 
Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, 
Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - 
Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. 
Jedná se pouze o změny charakteru prostorového 
uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle 
vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné 
domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší 
míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, 
nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. 
Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její 
zajištění v převážné většině případů bez problémů 
řešit ve vazbě na existující STL distribuční 
soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům 
ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenď). 

 

 
 

         

           

              

 

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

Jiné 2932987 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 
1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a  
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provozována ve veřejném zájmu. 
    

              

 

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

Jiné 2933019 
 

U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízenr s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933048 
 

V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

 

 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Souhlas 2932759 
 

K navrženým změnám nemáme námitek. V 
řešených územích se nenachází zařízení GasNet a 
v současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNets.r.o. 

 

 
 

           

              

 

300 MHMPXPARHMW6 Nesouhlas 2946153 
 

[1] Spolek ochránců životního prostředí Velká 
Chuchle, z.s. (dále také „spolek“) podává tímto 
připomínky proti návrhu vydání změny vlny 01 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. Podle ustanovení § 52 odst. 3 zákona 
č.183/2006 Sb., stavebního zákona (dále jen 
„stavební zákon“) může každý písemně uplatnit 
své připomínky. 
[2] Území Městské části Praha-Velká Chuchle, 
jehož ochranou se spolek zabývá, je dotčeno 
změnou U 1121 a U 1089. V případě změny U 
1121 se má jednat o výstavbu polyfunkčního domu 
Novochuchelská, kdy má být změněn dosavadní 
kód míry využití území z kódu B na kód C v ploše 
3.965 m2. V případě změny U 1089 se má jednat o 
navýšení kódu míry využití po vydání úpravy U 
1074/2012 na celou kapacity plochy OB, a to z 
kódu využití A na kód využití B v ploše 11.866 m2. 
[3] Spolek a taktéž Městská část Praha-Velká 
Chuchle dlouhodobě usilují o to, aby území 
městské části nebylo nadměrně zatěžováno 
rozsáhlou a mohutnou výstavbou, pro kterou není 
dané území vhodné a městská část taktéž 
nedisponuje občanskou vybaveností a dopravní 
kapacitou, aby mohla unést další nárůst 
obyvatelstva se všemi důsledky. Navrhované 
navyšování kódu míry využití území pak 
představuje možnost vystavět vícepodlažní 
vysokokapacitní stavby s nižším koeficientem 
zeleně a obecně hustší a mohutnější zástavbu. To 
s sebou nese nárůst zatížení území městské části 
počtem obyvatel, nárůstem dopravy, hlukem a 
nutností navýšit kapacitu inženýrských sítí a 
občanské vybavenosti, což však nelze v dané 
lokalitě při jejích limitech zajistit a ani to není v  
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zájmu městské části a jejích dosavadních obyvatel. 
[4] Na území městské části se taktéž nacházejí 
významné a jedinečné přírodní památky, které jsou 
nárůstem obyvatel neustále více zatěžovány. 
Jedná se zejména o čtyři chráněná území - 
národní přírodní památku Barrandovské skály, 
přírodní rezervaci Chuchelský háj, přírodní 
rezervaci Homolka a přírodní památku Nad 
závodištěm. Již nyní má taktéž městská část 
významné problémy s dopravní kapacitou a její 
další navýšení není možné. Taktéž obyvatelé 
městské části se vyjadřují nesouhlasně s dalším 
navyšováním výstavby, především bytových domů 
a dalšímu narůstání počtu obyvatel a související 
zatížení celého území městské části. 
[5] Spolek tedy zejména z těchto důvodů s oběma 
navrhovanými změnami nesouhlasí a své 
připomínky dále odůvodňuje takto. 
 
 
 

 

    

              

 

300 MHMPXPARHMW6 Nesouhlas 2946161 
 

Nesouhlas obyvatel Velké Chuchle s navyšováním 
výstavby 
[6] Obyvatelé městské části nesouhlasí s dalším 
navyšováním výstavby v území městské části. 
Úřad městské části Prahy 16 vedl například řízení 
o umístění stavby projektu BYTY CHUCHLE pod 
sp. zn.: 002328/19/OVDŽP/Mh, kde proti tomuto 
záměru během krátké chvíle podepsalo petici 
zhruba 500 obyvatel či dotčených vlastníků 
nemovitostí z Velké Chuchle. Text petice je zaslán 
v příloze č. 1 těchto připomínek a podepsané 
petiční archy má městská část k dispozici, jak jí je 
petiční výbor předložil. 
[7] Taktéž zastupitelstvo městské části dne 
26.03.2017 na svém zasedání č. 2/2018 přijalo 
usnesení pod bodem č.2/2c, v němž taktéž 
vyjádřilo jednoznačný nesouhlas s umístěním 
záměru projektu BYTY CHUCHLE. Od záměru 
výstavby projektu BYTY CHUCHLE bylo následně 
stavebníkem ustoupenou po nesouhlasném 
stanovisku městské části a aktivitách Spolku 
ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s., 
který podal rozsáhlé námitky a zorganizoval petici 
obyvatelstva. Záměr BYTY CHUCHLE měl být 
realizován na pozemcích parc. č. 991/565, 
991/566, 991/567, 991/568, 991/569, 991/570, 
991/571, 991/572, 991/573, 991/574, 991/639, 996 
(vše ostatní plocha) v katastrálním území Velká 
Chuchle. 
[9] Změna U 1121 se pak nachází v oblasti 
dosavadní zástavby rodinných domů a v těsné 
blízkosti památky Nad Závodištěm. Změna na kód 
míry využití území C by pak znamenala možnost 
zastavět dané území obytnými domy a činžovními 
domy, které taktéž neodpovídají charakteru  
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daného území, kde jsou dosud převážně rodinné 
domy. 

    

              

 

300 MHMPXPARHMW6 Nesouhlas 2946164 
 

Rozpory s charakterem území 
[10] Navrhované změny znamenají oproti 
původnímu stavu nové zatížení území. V daném 
území je nedostatek služeb, obchodů a další 
vybavenosti, a to již nyní, další rozsáhlou bytovou 
výstavbu nelze připustit. Další výstavba by taktéž 
znamenala zátěž pro životní prostředí a 
znehodnocení lokality, která je na území hlavního 
města výjimečná rozsahem zeleně a přírodních 
památek. Přírodní památka Nad závodištěm se pak 
nachází přímo v těsné blízkosti navrhované změny 
U 1089. Navýšení možné zástavby by taktéž 
znamenalo značné navýšení dopravy, která je 
taktéž problematická již nyní, a další navýšení 
znamená také neúměrný hluk a imisní zatížení. 
Komunikace na území městské části taktéž nemají 
kapacitu unést další navýšení počtu obyvatel a s 
tím spojené navýšení dopravy. Dopravní situace u 
železničního přejezdu ve Velké Chuchli je již taktéž 
nyní problematická, nevyhovující a dopravních 
špičkách až kritická. V případě další výstavby lze 
také očekávat i změnu struktury obyvatelstva a 
narušení sociálních vazeb a dosavadního 
poklidného charakteru daných lokalit. 

 

 
 

         

           

              

 

300 MHMPXPARHMW6 Nesouhlas 2946166 
 

[11] V případě změny U 1121 jsou dotčené 
pozemky především ornou půdou, ovocnými sady 
a v menší míře ostatní plochou. V případě změny 
U 1089 se jedná taktéž zejména o ovocné sady a 
dále zahrady několika málo rodinných domů, v 
menší míře jinou plochu. Dosavadní okolní 
výstavba v lokalitě je převážně nízkopodlažní, kdy 
se jedná o rodinné domy na větších parcelách. 
Umožnění navýšení hustoty zástavby a navýšení 
podlažnosti, které by bylo dovoleno v případě 
schválení změn U 1121 a U 1089, by tento 
charakter zástavby zničilo. Taktéž by bylo 
narušeno soukromí a dosavadní pohoda bydlení 
stávajících obyvatel v okolních rodinných domech. 
Navrhované změny by umožňovaly v dotčených 
území umístit stavby, které by se vymykaly 
dosavadní urbanistické struktuře okolní zástavby a 
tuto strukturu by zcela znehodnotily. 

 

 
 

         

           

              

 

300 MHMPXPARHMW6 Nesouhlas 2946168 
 

[12] Městská část v tomto považuje za naprosto 
dostačující ponechat stávající stav a ponechání 
současných kódů míry využití území, kdy pro jejich 
změnu a navýšení nehovoří žádné argumenty. 
Současným trendem, se kterým se městská část 
taktéž ztotožňuje, je obnova již zastavěných území, 
hledání nového využití pro stávající nevyužívané či 
zchátralé objekty atd., nikoli však další navyšování 
možné zastavěnosti dosavadní zeleně, navíc v 
těsné blízkosti přírodních památek. 
[13] Navrhované změny by v případě jejich 
realizace měly taktéž negativní vliv na krajinný ráz  
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dané oblasti. Na území Velké Chuchle se 
nacházejí čtyři chráněná území, jedná se o národní 
přírodní památka Barrandovské skály, přírodní 
rezervaci Chuchelský háj, přírodní rezervaci 
Homolka a přírodní památku Nad závodištěm. Dle 
§ 12 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, je krajinný ráz chráněn před 
činností snižující jeho estetickou a přírodní 
hodnotu. Zásahy do krajinného rázu mají 
respektovat harmonické měřítko a vztahy v krajině. 
Navrhované změny územního plánu by znamenaly 
možnost umístění záměru, který neodpovídá 
charakteru území a zcela by změnil dosavadní 
charakter lokality. K takové změně pak není žádný 
důvod, jak již bylo uvedeno, současná míra využití 
území je zcela postačující a není důvod zcela 
měnit charakter dané lokality. 

    

              

 

300 MHMPXPARHMW6 Nesouhlas 2946170 
 

[14] Taktéž poukazujeme na ustanovení § 4 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, kterým jsou stanoveny zásady 
ochrany zemědělského půdního fondu. Dané 
území je sice již nyní zastavitelné, ale dosud 
zastavěné není a podle současných kódů míry 
využití území jsou možnosti pro jeho zastavěnost 
nižší, část území by tedy stále zůstala zemědělsky 
využitelná, jak již bylo uvedeno, jedná se 
především o ovocné sady. Pro nezemědělské 
účely je pak dle uvedeného ustanovení nutno 
použít především nezemědělskou půdu, zejména 
nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v 
zastavěném území nebo na nezastavěných 
plochách stavebních pozemků staveb mimo toto 
území, stavební proluky a plochy získané zbořením 
přežilých budov a zařízení. Musí-li však v 
nezbytných případech dojít k odnětí zemědělského 
půdního fondu, nutno zejména odnímat jen 
nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu. 
Tyto podmínky nejsou v daném případě splněny. 
Není zde žádný racionální důvod dále navyšovat 
možné využití území. 

 

 
 

         

           

              

 

300 MHMPXPARHMW6 Nesouhlas 2946172 
 

[15] Obdobně podle ustanovení § 55 odst. 3 
stavebního zákona lze změnou územního plánu 
vymezit další zastavitelné plochy pouze na základě 
prokázání nemožnosti využít již vymezené 
zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových 
zastavitelných ploch. Dané lokality sice již 
zastavitelné jsou, ale s ohledem na toto ustanovení 
by mělo být postupováno taktéž při úvahách o tom, 
zda možnou zastavitelnost navýšit. V daném 
případě pak pro navýšení možné zastavěnosti 
nelze najít žádné důvody, když hlavní město 
disponuje dostatečným množství nevyužívaných 
ploch, které volají po obnově. Není pak ve 
veřejném zájmu dále výstavbu maximalizovat na 
plochách, kterou jsou dosud zelené a nezastavěné, 
tyto je naopak nutné v co nejvyšší míře  
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zachovávat. 
    

              

 

300 MHMPXPARHMW6 Nesouhlas 2946174 
 

[16] Dále dle návrhu zadání územního plánu 
hlavního města Prahy jsou stanoveny hodnoty pro 
další územní rozvoj města, které mají „bránit 
živelnému neorganizovanému a nekoncepčnímu 
zastavování území a dále zejména v oblasti 
zachování přírodních hodnot chránit před 
extenzivním rozvojem na plochách zeleně a jiných 
nezastavěných plochách; jednoznačně preferovat 
nejprve využití všech transformačních a 
přestavbových území (brownfields), - chránit 
hodnoty krajinného rázu vltavské kotliny a 
příměstské krajiny jak před narušováním 
pohledového kontextu necitlivými dopady zástavby, 
tak úbytkem vlastních ploch zeleně, - zajistit 
ochranu krajinných hodnot přírodních parků včetně 
jejich bezprostředního okolí, - chránit a rozvíjet 
systém příměstských lesů…“ Ačkoli se v daném 
případě jedná o území již zastavitelné, neexistuje 
zde žádné důvody, proč možnou zastavitelnost 
dále navyšovat a umožňovat tak umístění staveb, 
které dosavadnímu charakteru lokality neodpovídá, 
narušují její hodnoty a výrazně snižují její kvalitu. 

 

 
 

         

           

              

 

300 MHMPXPARHMW6 Nesouhlas 2946176 
 

[17] Jak vyplývá z výše uvedeného, není pravdou, 
jak je uváděná v textovém návrhu změny U 1089, 
že by změna nezasahovala do základní koncepce 
rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot, 
taktéž neodpovídá skutečnosti, že by vzhledem k 
umožnění masivnější zástavby změna neměnila 
koncepci dopravní infrastruktury ani koncepci 
technické infrastruktury, ani koncepci občanského 
vybavení. Na tyto oblasti právě uvedená změna v 
případě její realizace dopadne a bude znamenat 
zvýšenou zátěž. Obdobně je tomu u změny U 
1121, kde je taktéž uvedeno, že změna nemá na 
uvedené oblasti vliv, což neodpovídá skutečnosti. 

 

 
 

         

           

              

 

300 MHMPXPARHMW6 Nesouhlas 2946178 
 

Hrozící navýšení dopravní zátěže 
[18] Dále je nutné poukázat na to, že navrhované 
změny by znamenaly možnost umístit stavby, které 
umožní bydlení vyššího počtu obyvatel, což by 
znamenalo, zvláště v ranních a odpoledních 
dopravních špičkách navýšení dopravy oproti 
původnímu stavu, kdy by bylo území zastavěno 
především rozvolněnými rodinnými domy. K 
takovému navýšení dopravy nemá městská část 
dostatečnou kapacitu komunikací a taktéž by 
znamenalo zhoršení kvality ovzduší a větší 
hlukovou zátěž. Při železničním přejezdu ve Velké 
Chuchli je již nyní dopravní situace velmi špatná a 
městská část se chce podílet na řešení 
prostřednictvím podjezdu či nadjezdu. Další 
navyšování dopravní zátěže není již pro městskou 
část únosné. 
[19] Na kritickou situaci dopravy v oblasti 
zmíněného železničního přejezdu s opakujícími se  
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nebezpečnými či dokonce životu nebezpečnými 
situacemi, která se neustále rostoucí intenzitou 
dopravy dále zhoršuje, upozornila také např. 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie 
hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní 
policie, ve svém stanovisku k záměru 
„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – 
Černošice (mimo)“ ze dne 26. 6. 2017, č.j. KRPA-
455476-4/ČJ-2016-0000DŽ, které k těmto 
připomínkám přikládáme v příloze č. 2. Ani v tomto 
není tedy v rámci navrhovaných změn respektován 
charakter území a jeho limity. Další zátěž pak bude 
představovat hluk a zhoršení kvality ovzduší 
způsobený navýšením dopravy, který může již 
znamenat nadlimitní zátěž. Dosavadní kvalita 
ovzduší v místě je poměrně dobrá a neměl by být 
dovoleno, aby realizací vysoce kapacitních staveb 
došlo ke zhoršení současného stavu. 

    

              

 

300 MHMPXPARHMW6 Nesouhlas 2946181 
 

Závěr 
[20] Vzhledem ke všemu výše uvedenému 
navrhujeme, aby změny vlny 01 U 1089 a U 1121 
byly zamítnuty. 

 

 
 

         

            

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944688 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou máme k zahájení řizeni o vydání změn vlny 
01 úprav Územniho plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni: 
Obecné připomlnky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě , je podmínkou výstavby 
vybudováni vodovodnl sitě a její napojeni na 
vodovodni systém hl. města Prahy. 
V připominkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nacházi mistni sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracováni následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944720 
 

U1121/01 - v dotčeném území je nutno respektovat 
stávající řad DN 400, který procházl přes pozemky 
parc. č.561/2 , 561/3 a 561/4 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944741 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 
úprav Územnlho plánu sídelnlho útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni : 
Obecné připomínky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmlnkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a 
její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944770 
 

Při řešení problematiky dešt'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich  
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využívání v místě dopadu před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musl 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešt'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

     

               

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944799 
 

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

 

 
 

       

            

               

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944832 
 

V případě vodovodnlch í kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svíslýmí rovinami 
vedenýmí na obě strany od potrubl nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do ON 
500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubl 
U vodovodnlch řadů a kanalizačních stok nad ON 
500 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od 
vnějšiho líce nadzemnlho objektů nebo 
podzemniho obrysu objektu 
U vodovodních řadů nebo kanalizačnich stok nad 
ON 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšiho 
líce zvyšuji o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS 

 

 
 

       

            

               

 

5) Návrh pořizovatele 
 

               

  

 
  

               

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1175 / 01 
 

                 

 

Místa  
              

 

Praha - Troja, k.ú. Troja 
 

                 

 

Předmět: 
              

 

Výstavba rodinného domu - V PODHOŘÍ 
 

                 

 

Z: 
              

                 

 

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

                 

 

Na: 
              

 

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

                 

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                 

 

1) Městská část 
 

                 

 

2) Dotčené orgány 
 

                 

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                 

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2944164 
 

Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a 
v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 
odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o 
vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání 
změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a 
vydává toto stanovisko (vyjádření): 
V rámci předložených návrhů změn je: 
6. U 1175/01 akceptovatelná - změna prostorového 
uspořádání z funkce: kód A v ploše OB na funkci: 
kód B v části plochy OB - Výstavba rodinného 
domu V PODHOŘÍ. 

  

 
 

           

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944321 
 

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

 

 
 

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944581 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944611 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 
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14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2932817 
 

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 
01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 
1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, 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 
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 hlavního města Prahy – řízení o vydání 
změn 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto 
stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: 
Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o 
zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. Jedná se v převážné míře o málo 
významné úpravy územního plánu vázané k 
výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či 
bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo 
přístavbám objektů občanské vybavenosti, 
skladovým objektům apod. 
K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP 
MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. 
MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní 
předkládanému dokumentu se orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. 
U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními 
úpravami souhlasil bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932846 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění: 
 
 
Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny 
úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi 
hájených zájmů přijatelný bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932875 
 

Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní  
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zákon), v platném znění: 
Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů 
úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o 
v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, 
dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 
2018. Prezentovaný soubor úprav se týká 
především změn míry využití území a neměli jsme 
k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme 
uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve 
stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy 
(U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v 
nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K 
vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ 
HMP nemáme připomínky. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2932904 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
státní správy 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, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
          

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2932788 
 

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 k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších  
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předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy sohlasíme bez připomínek. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 2932620 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav 
ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné 
požadavky, pokud bude dodržena ochrana 
stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná 
pásma těchto spojů včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. 

 

 
 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932704 
 

2) V zájmových územích také nejsou evidovaná 
žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932732 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že v rámci veřejného 
projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy z hlediska geologických zájmů 
chráněných zvláštními právními předpisy 
neuplatňuje připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2951353 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního 
města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 
169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, 
ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném 
projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 
1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 
1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U  

 

 
 

         

           

              

 

Z 1175 / 01 
     

Str. 75 z 310 
  



              

       

1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 
1242/01, U 1243/01, 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 a U 1305/01 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, které se dotý-kají 
katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, 
Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, 
Kunra-tice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, 
Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, 
Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/ 
o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoj
e/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktua
lne_porizovane_zmeny/index.html, mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla 
(https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) 
a surovinového registru – ložiska a prognózní 
zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), 
příslušných geologických a 
inženýrskogeologických podkladů (přístupných na 
adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) 
ČGS konstatuje, že: 
1) Na řešených územích se nenalézají výhradní 
ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených 
nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu 
by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů]. 

    

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2932648 
 

V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 
úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, 
že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2932592 
 

K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 
1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 
1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 
1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 
1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 
1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 
1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) n e m á 
odbor INV připomínky. 
Předmětné změny řeší navýšení kódu využití 
území. 

 

 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945718 
 

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém 
vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 
2016. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945746 
 

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 se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace 
(dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. 
Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 
- Řešené 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 

 

 
 

       

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Souhlas 2945774 
 

Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření 
Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních 
hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání 
změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy 
zásadní připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2945875 
 

Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k 
veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o 
vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které 
obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: 
Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 
169742/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze. 

 

 
 

         

           

              

 

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

Jiné 2932959 
 

Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují 
celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se 
záměrů konkrétních staveb v oblastech městských 
částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní 
Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, 
Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - 
Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - 
Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - 
Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, 
Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - 
Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. 
Jedná se pouze o změny charakteru prostorového 
uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle 
vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné 
domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší  
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míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, 
nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. 
Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její 
zajištění v převážné většině případů bez problémů 
řešit ve vazbě na existující STL distribuční 
soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům 
ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenď). 

    

              

 

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

Jiné 2932988 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 
1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933020 
 

U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízenr s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933049 
 

V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

 

 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Souhlas 2932760 
 

K navrženým změnám nemáme námitek. V 
řešených územích se nenachází zařízení GasNet a  
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v současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNets.r.o. 

    

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944689 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou máme k zahájení řizeni o vydání změn vlny 
01 úprav Územniho plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni: 
Obecné připomlnky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě , je podmínkou výstavby 
vybudováni vodovodnl sitě a její napojeni na 
vodovodni systém hl. města Prahy. 
V připominkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nacházi mistni sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracováni následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944742 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 
úprav Územnlho plánu sídelnlho útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni : 
Obecné připomínky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmlnkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a 
její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944771 
 

Při řešení problematiky dešt'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich 
využívání v místě dopadu před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musl 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešt'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944800 
 

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

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944833 
 

V případě vodovodnlch í kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svíslýmí rovinami 
vedenýmí na obě strany od potrubl nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do ON 
500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubl 
U vodovodnlch řadů a kanalizačních stok nad ON  
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500 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od 
vnějšiho líce nadzemnlho objektů nebo 
podzemniho obrysu objektu 
U vodovodních řadů nebo kanalizačnich stok nad 
ON 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšiho 
líce zvyšuji o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS 

    

           

 

5) Návrh pořizovatele 
 

           

  

 
  

           

 

6) Doplněk návrhu 
 

           

 

Z 1175 / 01 
  

Str. 80 z 310 
   



                 

 

Z 1193 / 01 
 

                 

 

Místa  
              

 

Praha - Řeporyje, k.ú. Řeporyje 
 

                 

 

Předmět: 
              

 

Nástavba nad garáží rodinného domu VE VÝHLEDU 
 

                 

 

Z: 
              

                 

 

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

                 

 

Na: 
              

 

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

                 

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                 

 

1) Městská část 
 

                 

 

2) Dotčené orgány 
 

                 

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                 

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2944168 
 

Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a 
v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 
odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o 
vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání 
změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a 
vydává toto stanovisko (vyjádření): 
V rámci předložených návrhů změn je: 
7. U 1193/01 akceptovatelná - změna prostorového 
uspořádání z funkce: kód B v ploše OB na funkci: 
kód C v části plochy OB - Nástavba nad garáží 
rodinného domu VE VÝHLEDU. 

  

 
 

           

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944322 
 

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

 

 
 

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944582 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944612 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 
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14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2932818 
 

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 
01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 
1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, 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 
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 hlavního města Prahy – řízení o vydání 
změn 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto 
stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: 
Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o 
zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. Jedná se v převážné míře o málo 
významné úpravy územního plánu vázané k 
výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či 
bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo 
přístavbám objektů občanské vybavenosti, 
skladovým objektům apod. 
K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP 
MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. 
MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní 
předkládanému dokumentu se orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. 
U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními 
úpravami souhlasil bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932847 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění: 
 
 
Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny 
úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi 
hájených zájmů přijatelný bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932876 
 

Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní  
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zákon), v platném znění: 
Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů 
úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o 
v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, 
dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 
2018. Prezentovaný soubor úprav se týká 
především změn míry využití území a neměli jsme 
k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme 
uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve 
stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy 
(U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v 
nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K 
vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ 
HMP nemáme připomínky. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2932905 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
státní správy 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, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
          

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2932789 
 

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 k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších  
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předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy sohlasíme bez připomínek. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 2932621 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav 
ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné 
požadavky, pokud bude dodržena ochrana 
stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná 
pásma těchto spojů včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. 

 

 
 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932705 
 

2) V zájmových územích také nejsou evidovaná 
žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932733 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že v rámci veřejného 
projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy z hlediska geologických zájmů 
chráněných zvláštními právními předpisy 
neuplatňuje připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2951354 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního 
města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 
169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, 
ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném 
projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 
1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 
1175/01, U 1193/01, U 1216/01, U 1220/01, U  
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1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1241/01, U 
1242/01, U 1243/01, 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 a U 1305/01 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, které se dotý-kají 
katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, 
Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, 
Kunra-tice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, 
Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, 
Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/ 
o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoj
e/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktua
lne_porizovane_zmeny/index.html, mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla 
(https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) 
a surovinového registru – ložiska a prognózní 
zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), 
příslušných geologických a 
inženýrskogeologických podkladů (přístupných na 
adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) 
ČGS konstatuje, že: 
1) Na řešených územích se nenalézají výhradní 
ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených 
nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu 
by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů]. 

    

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2932649 
 

V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 
úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, 
že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2932593 
 

K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 
1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 
1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 
1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 
1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 
1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 
1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) n e m á 
odbor INV připomínky. 
Předmětné změny řeší navýšení kódu využití 
území. 

 

 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945719 
 

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém 
vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 
2016. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945747 
 

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 se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace 
(dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. 
Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 
- Řešené 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 

 

 
 

       

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Souhlas 2945775 
 

Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření 
Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních 
hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání 
změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy 
zásadní připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2945876 
 

Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k 
veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o 
vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které 
obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: 
Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 
169742/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze. 

 

 
 

         

           

              

 

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

Jiné 2932960 
 

Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují 
celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se 
záměrů konkrétních staveb v oblastech městských 
částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní 
Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, 
Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - 
Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - 
Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - 
Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, 
Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - 
Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. 
Jedná se pouze o změny charakteru prostorového 
uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle 
vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné 
domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší  
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míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, 
nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. 
Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její 
zajištění v převážné většině případů bez problémů 
řešit ve vazbě na existující STL distribuční 
soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům 
ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenď). 

    

              

 

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

Jiné 2932989 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 
1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933021 
 

U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízenr s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933050 
 

V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

 

 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Souhlas 2932761 
 

K navrženým změnám nemáme námitek. V 
řešených územích se nenachází zařízení GasNet a  
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v současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNets.r.o. 

    

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944690 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou máme k zahájení řizeni o vydání změn vlny 
01 úprav Územniho plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni: 
Obecné připomlnky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě , je podmínkou výstavby 
vybudováni vodovodnl sitě a její napojeni na 
vodovodni systém hl. města Prahy. 
V připominkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nacházi mistni sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracováni následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944743 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 
úprav Územnlho plánu sídelnlho útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni : 
Obecné připomínky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmlnkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a 
její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944772 
 

Při řešení problematiky dešt'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich 
využívání v místě dopadu před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musl 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešt'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944801 
 

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

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944834 
 

V případě vodovodnlch í kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svíslýmí rovinami 
vedenýmí na obě strany od potrubl nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do ON 
500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubl 
U vodovodnlch řadů a kanalizačních stok nad ON  
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500 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od 
vnějšiho líce nadzemnlho objektů nebo 
podzemniho obrysu objektu 
U vodovodních řadů nebo kanalizačnich stok nad 
ON 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšiho 
líce zvyšuji o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS 

    

           

 

5) Návrh pořizovatele 
 

           

  

 
  

           

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1216 / 01 
 

                 

 

Místa  
              

 

Praha - Koloděje, k.ú. Koloděje 
 

 

                 

 

Předmět: 
              

 

Výstavba rodinného domu 
 

                 

 

Z: 
              

                 

 

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

                 

 

Na: 
              

 

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

                 

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                 

 

1) Městská část 
 

                 

 

2) Dotčené orgány 
 

                 

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                 

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2944169 
 

Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a 
v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 
odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o 
vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání 
změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a 
vydává toto stanovisko (vyjádření): 
V rámci předložených návrhů změn je: 
8. U 1216/01 akceptovatelná - změna prostorového 
uspořádání z funkce: kód A v ploše OB s parkově 
upravenou plochou /ZP/ bez lokalizace na funkci: 
kód B v části plochy OB - Výstavba rodinného 
domu 
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9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944323 
 

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

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944583 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944613 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As  
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135/2011 – 246. 
    

              

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2932819 
 

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 
01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 
1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, 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 
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 hlavního města Prahy – řízení o vydání 
změn 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto 
stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: 
Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o 
zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. Jedná se v převážné míře o málo 
významné úpravy územního plánu vázané k 
výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či 
bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo 
přístavbám objektů občanské vybavenosti, 
skladovým objektům apod. 
K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP 
MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. 
MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní 
předkládanému dokumentu se orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. 
U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními 
úpravami souhlasil bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932848 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění: 
 
 
Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny 
úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi 
hájených zájmů přijatelný bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

Z 1216 / 01 
     

Str. 93 z 310 
  



              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932877 
 

Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), v platném znění: 
Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů 
úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o 
v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, 
dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 
2018. Prezentovaný soubor úprav se týká 
především změn míry využití území a neměli jsme 
k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme 
uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve 
stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy 
(U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v 
nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K 
vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ 
HMP nemáme připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2932906 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
státní správy 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, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
          

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2932790 
 

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 k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č.  
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183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy sohlasíme bez připomínek. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 2932622 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav 
ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné 
požadavky, pokud bude dodržena ochrana 
stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná 
pásma těchto spojů včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. 

 

 
 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932678 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního 
města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 
169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, 
ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném 
projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 
1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 
1175/01, U 1193/01, 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 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 a U 1305/01 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, které se dotý-kají 
katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, 
Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje,  
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Kunra-tice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, 
Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, 
Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/ 
o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoj
e/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktua
lne_porizovane_zmeny/index.html, mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla 
(https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) 
a surovinového registru – ložiska a prognózní 
zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), 
příslušných geologických a 
inženýrskogeologických podkladů (přístupných na 
adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) 
ČGS konstatuje, že: 
1) Na řešených územích se nenalézají výhradní 
ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených 
nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu 
by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů]. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932706 
 

2) V zájmových územích také nejsou evidovaná 
žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932734 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že v rámci veřejného 
projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy z hlediska geologických zájmů 
chráněných zvláštními právními předpisy 
neuplatňuje připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2932650 
 

V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 
úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, 
že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2932594 
 

K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 
1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 
1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 
1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 
1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 
1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 
1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) n e m á 
odbor INV připomínky. 
Předmětné změny řeší navýšení kódu využití 
území. 

 

 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945720 
 

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém 
vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 
2016. 

 

 

 
 

         

           

              

 

Z 1216 / 01 
     

Str. 96 z 310 
  



              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945748 
 

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 se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace 
(dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. 
Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 
- Řešené 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 

 

 
 

       

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Souhlas 2945776 
 

Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření 
Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních 
hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání 
změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy 
zásadní připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2945877 
 

Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k 
veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o 
vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které 
obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: 
Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 
169742/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze. 

 

 
 

         

           

              

 

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

Jiné 2932961 
 

Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují 
celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se 
záměrů konkrétních staveb v oblastech městských 
částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní 
Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, 
Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - 
Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - 
Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - 
Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, 
Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - 
Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. 
Jedná se pouze o změny charakteru prostorového 
uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle 
vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné 
domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší  
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míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, 
nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. 
Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její 
zajištění v převážné většině případů bez problémů 
řešit ve vazbě na existující STL distribuční 
soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům 
ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenď). 

    

              

 

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

Jiné 2932990 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 
1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933022 
 

U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízenr s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933051 
 

V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

 

 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Souhlas 2932762 
 

K navrženým změnám nemáme námitek. V 
řešených územích se nenachází zařízení GasNet a  
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v současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNets.r.o. 

    

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944691 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou máme k zahájení řizeni o vydání změn vlny 
01 úprav Územniho plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni: 
Obecné připomlnky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě , je podmínkou výstavby 
vybudováni vodovodnl sitě a její napojeni na 
vodovodni systém hl. města Prahy. 
V připominkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nacházi mistni sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracováni následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944744 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 
úprav Územnlho plánu sídelnlho útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni : 
Obecné připomínky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmlnkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a 
její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944773 
 

Při řešení problematiky dešt'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich 
využívání v místě dopadu před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musl 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešt'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944802 
 

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

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944835 
 

V případě vodovodnlch í kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svíslýmí rovinami 
vedenýmí na obě strany od potrubl nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do ON 
500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubl 
U vodovodnlch řadů a kanalizačních stok nad ON  
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500 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od 
vnějšiho líce nadzemnlho objektů nebo 
podzemniho obrysu objektu 
U vodovodních řadů nebo kanalizačnich stok nad 
ON 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšiho 
líce zvyšuji o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS 

    

           

 

5) Návrh pořizovatele 
 

           

  

 
  

           

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1220 / 01 
 

                 

 

Místa  
              

 

Praha - Libuš, k.ú. Písnice 
 

 

                 

 

Předmět: 
              

 

Doplňkové stavební úpravy k stávajícímu rodinného domu / RD odpovídá kódu B/ 
 

                 

 

Z: 
              

                 

 

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

                 

 

Na: 
              

 

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

                 

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                 

 

1) Městská část 
 

                 

 

2) Dotčené orgány 
 

                 

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                 

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2944175 
 

Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a 
v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení s § 55 
odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o 
vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu zadání 
změn vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a 
vydává toto stanovisko (vyjádření): 
V rámci předložených návrhů změn je: 
9. U 1220/01 akceptovatelná - změna prostorového 
uspořádání z funkce: kód A v ploše OB na funkci: 
kód C v části plochy OB - Doplňkové stavební 
úpravy ke stávajícímu rodinnému domu. 

  

 
 

           

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944324 
 

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

 

 
 

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944584 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944614 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 
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14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2932820 
 

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 
01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 
1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, 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 
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 hlavního města Prahy – řízení o vydání 
změn 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto 
stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: 
Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o 
zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. Jedná se v převážné míře o málo 
významné úpravy územního plánu vázané k 
výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či 
bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo 
přístavbám objektů občanské vybavenosti, 
skladovým objektům apod. 
K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP 
MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. 
MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní 
předkládanému dokumentu se orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. 
U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními 
úpravami souhlasil bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932849 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění: 
 
 
Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny 
úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi 
hájených zájmů přijatelný bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932878 
 

Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní  
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zákon), v platném znění: 
Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů 
úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o 
v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, 
dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 
2018. Prezentovaný soubor úprav se týká 
především změn míry využití území a neměli jsme 
k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme 
uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve 
stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy 
(U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v 
nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K 
vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ 
HMP nemáme připomínky. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2932907 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
státní správy 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, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
          

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2932791 
 

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 k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších  
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předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy sohlasíme bez připomínek. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 2932623 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav 
ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné 
požadavky, pokud bude dodržena ochrana 
stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná 
pásma těchto spojů včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. 

 

 
 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932679 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního 
města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 
169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, 
ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném 
projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 
1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 
1175/01, U 1193/01, 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 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 a U 1305/01 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, které se dotý-kají 
katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, 
Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, 
Kunra-tice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, 
Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice,  
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Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/ 
o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoj
e/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktua
lne_porizovane_zmeny/index.html, mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla 
(https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) 
a surovinového registru – ložiska a prognózní 
zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), 
příslušných geologických a 
inženýrskogeologických podkladů (přístupných na 
adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) 
ČGS konstatuje, že: 
1) Na řešených územích se nenalézají výhradní 
ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených 
nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu 
by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů]. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932707 
 

2) V zájmových územích také nejsou evidovaná 
žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932735 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že v rámci veřejného 
projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy z hlediska geologických zájmů 
chráněných zvláštními právními předpisy 
neuplatňuje připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2932651 
 

V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 
úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, 
že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2932595 
 

K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 
1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 
1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 
1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 
1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 
1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 
1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) n e m á 
odbor INV připomínky. 
Předmětné změny řeší navýšení kódu využití 
území. 

 

 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945721 
 

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém 
vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 
2016. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945749 
 

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 se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace 
(dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. 
Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 
- Řešené 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 

 

 
 

       

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Souhlas 2945777 
 

Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření 
Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních 
hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání 
změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy 
zásadní připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2945878 
 

Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k 
veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o 
vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které 
obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: 
Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 
169742/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze. 

 

 
 

         

           

              

 

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

Jiné 2932962 
 

Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují 
celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se 
záměrů konkrétních staveb v oblastech městských 
částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní 
Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, 
Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - 
Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - 
Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - 
Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, 
Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - 
Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. 
Jedná se pouze o změny charakteru prostorového 
uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle 
vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné 
domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší  
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míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, 
nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. 
Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její 
zajištění v převážné většině případů bez problémů 
řešit ve vazbě na existující STL distribuční 
soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům 
ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenď). 

    

              

 

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

Jiné 2932991 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 
1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933023 
 

U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízenr s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933052 
 

V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

 

 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Souhlas 2932763 
 

K navrženým změnám nemáme námitek. V 
řešených územích se nenachází zařízení GasNet a  
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v současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNets.r.o. 

    

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944692 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou máme k zahájení řizeni o vydání změn vlny 
01 úprav Územniho plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni: 
Obecné připomlnky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě , je podmínkou výstavby 
vybudováni vodovodnl sitě a její napojeni na 
vodovodni systém hl. města Prahy. 
V připominkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nacházi mistni sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracováni následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944745 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 
úprav Územnlho plánu sídelnlho útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni : 
Obecné připomínky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmlnkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a 
její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944774 
 

Při řešení problematiky dešt'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich 
využívání v místě dopadu před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musl 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešt'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944803 
 

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

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944836 
 

V případě vodovodnlch í kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svíslýmí rovinami 
vedenýmí na obě strany od potrubl nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do ON 
500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubl 
U vodovodnlch řadů a kanalizačních stok nad ON  
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500 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od 
vnějšiho líce nadzemnlho objektů nebo 
podzemniho obrysu objektu 
U vodovodních řadů nebo kanalizačnich stok nad 
ON 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšiho 
líce zvyšuji o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS 

    

           

 

5) Návrh pořizovatele 
 

           

  

 
  

           

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1232 / 01 
 

                 

 

Místa  
              

 

Praha - Újezd, k.ú. Újezd u Průhonic 
 

 

                 

 

Předmět: 
              

 

Výstavba rodinného domu 
 

                 

 

Z: 
              

                 

 

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

                 

 

Na: 
              

 

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

                 

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                 

 

1) Městská část 
 

                 

 

2) Dotčené orgány 
 

                 

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                 

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2944203 
 

Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení 
s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou 
žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu 
zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh 
posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): 
V rámci předložených návrhů změn je: 
10. U 1232/01 akceptovatelná - změna 
prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše 
OB s parkově upravenou plochou /ZP/ bez 
lokalizace na funkci: kód C v části plochy OB s 
parkově upravenou plochou /ZP/ bez lokalizace - 
Výstavba rodinného domu. 
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9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944325 
 

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

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944585 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944615 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As  
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135/2011 – 246. 
    

              

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2932821 
 

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 
01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 
1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, 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 
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 hlavního města Prahy – řízení o vydání 
změn 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto 
stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: 
Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o 
zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. Jedná se v převážné míře o málo 
významné úpravy územního plánu vázané k 
výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či 
bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo 
přístavbám objektů občanské vybavenosti, 
skladovým objektům apod. 
K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP 
MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. 
MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní 
předkládanému dokumentu se orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. 
U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními 
úpravami souhlasil bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932850 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění: 
 
 
Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny 
úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi 
hájených zájmů přijatelný bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932879 
 

Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), v platném znění: 
Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů 
úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o 
v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, 
dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 
2018. Prezentovaný soubor úprav se týká 
především změn míry využití území a neměli jsme 
k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme 
uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve 
stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy 
(U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v 
nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K 
vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ 
HMP nemáme připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2932908 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
státní správy 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, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
          

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2932792 
 

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 k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č.  
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183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy sohlasíme bez připomínek. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 2932624 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav 
ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné 
požadavky, pokud bude dodržena ochrana 
stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná 
pásma těchto spojů včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. 

 

 
 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932680 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního 
města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 
169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, 
ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném 
projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 
1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 
1175/01, U 1193/01, 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 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 a U 1305/01 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, které se dotý-kají 
katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, 
Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje,  
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Kunra-tice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, 
Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, 
Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/ 
o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoj
e/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktua
lne_porizovane_zmeny/index.html, mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla 
(https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) 
a surovinového registru – ložiska a prognózní 
zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), 
příslušných geologických a 
inženýrskogeologických podkladů (přístupných na 
adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) 
ČGS konstatuje, že: 
1) Na řešených územích se nenalézají výhradní 
ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených 
nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu 
by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů]. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932708 
 

2) V zájmových územích také nejsou evidovaná 
žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932736 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že v rámci veřejného 
projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy z hlediska geologických zájmů 
chráněných zvláštními právními předpisy 
neuplatňuje připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2932652 
 

V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 
úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, 
že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2932596 
 

K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 
1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 
1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 
1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 
1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 
1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 
1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) n e m á 
odbor INV připomínky. 
Předmětné změny řeší navýšení kódu využití 
území. 

 

 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945722 
 

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém 
vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 
2016. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945750 
 

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 se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace 
(dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. 
Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 
- Řešené 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 

 

 
 

       

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Souhlas 2945778 
 

Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření 
Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních 
hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání 
změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy 
zásadní připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2945879 
 

Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k 
veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o 
vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které 
obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: 
Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 
169742/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze. 

 

 
 

         

           

              

 

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

Jiné 2932963 
 

Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují 
celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se 
záměrů konkrétních staveb v oblastech městských 
částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní 
Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, 
Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - 
Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - 
Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - 
Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, 
Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - 
Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. 
Jedná se pouze o změny charakteru prostorového 
uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle 
vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné 
domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší  
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míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, 
nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. 
Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její 
zajištění v převážné většině případů bez problémů 
řešit ve vazbě na existující STL distribuční 
soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům 
ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenď). 

    

              

 

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

Jiné 2932992 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 
1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933024 
 

U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízenr s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933053 
 

V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

 

 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Souhlas 2932764 
 

K navrženým změnám nemáme námitek. V 
řešených územích se nenachází zařízení GasNet a  
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v současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNets.r.o. 

    

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944693 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou máme k zahájení řizeni o vydání změn vlny 
01 úprav Územniho plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni: 
Obecné připomlnky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě , je podmínkou výstavby 
vybudováni vodovodnl sitě a její napojeni na 
vodovodni systém hl. města Prahy. 
V připominkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nacházi mistni sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracováni následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944746 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 
úprav Územnlho plánu sídelnlho útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni : 
Obecné připomínky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmlnkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a 
její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944775 
 

Při řešení problematiky dešt'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich 
využívání v místě dopadu před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musl 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešt'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944804 
 

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

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944824 
 

U1232101 - lokalita leží v povodí PČOV Újezd u 
Průhonic; vzhledem k její omezené kapacitě bude 
napojení možné až po dokončení její intenzifikace 
a po zahájení zkušebního provozu 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944837 
 

V případě vodovodnlch í kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svíslýmí rovinami 
vedenýmí na obě strany od potrubl nebo vně jiného  
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vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do ON 
500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubl 
U vodovodnlch řadů a kanalizačních stok nad ON 
500 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od 
vnějšiho líce nadzemnlho objektů nebo 
podzemniho obrysu objektu 
U vodovodních řadů nebo kanalizačnich stok nad 
ON 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšiho 
líce zvyšuji o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS 

    

           

 

5) Návrh pořizovatele 
 

           

  

 
  

           

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1233 / 01 
 

                 

 

Místa  
              

 

Praha - Klánovice, k.ú. Klánovice 
 

 

                 

 

Předmět: 
              

 

Výstavba rodinného domu 
 

                 

 

Z: 
              

                 

 

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

                 

 

Na: 
              

 

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

                 

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                 

 

1) Městská část 
 

                 

 

2) Dotčené orgány 
 

                 

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                 

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2944209 
 

Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení 
s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou 
žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu 
zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh 
posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): 
V rámci předložených návrhů změn je: 
11. U 1233/01 akceptovatelná - změna 
prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše 
OB na funkci: kód B v části plochy OB - Výstavba 
rodinného domu. 

  

 
 

           

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944326 
 

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

 

 
 

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944586 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944616 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 
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14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2932822 
 

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 
01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 
1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, 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 
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 hlavního města Prahy – řízení o vydání 
změn 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto 
stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: 
Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o 
zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. Jedná se v převážné míře o málo 
významné úpravy územního plánu vázané k 
výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či 
bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo 
přístavbám objektů občanské vybavenosti, 
skladovým objektům apod. 
K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP 
MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. 
MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní 
předkládanému dokumentu se orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. 
U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními 
úpravami souhlasil bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932851 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění: 
 
 
Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny 
úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi 
hájených zájmů přijatelný bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932880 
 

Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní  
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zákon), v platném znění: 
Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů 
úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o 
v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, 
dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 
2018. Prezentovaný soubor úprav se týká 
především změn míry využití území a neměli jsme 
k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme 
uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve 
stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy 
(U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v 
nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K 
vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ 
HMP nemáme připomínky. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2932909 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
státní správy 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, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
          

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2932793 
 

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 k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších  
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předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy sohlasíme bez připomínek. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 2932625 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav 
ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné 
požadavky, pokud bude dodržena ochrana 
stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná 
pásma těchto spojů včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. 

 

 
 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932681 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního 
města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 
169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, 
ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném 
projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 
1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 
1175/01, U 1193/01, 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 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 a U 1305/01 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, které se dotý-kají 
katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, 
Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, 
Kunra-tice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, 
Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice,  
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Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/ 
o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoj
e/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktua
lne_porizovane_zmeny/index.html, mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla 
(https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) 
a surovinového registru – ložiska a prognózní 
zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), 
příslušných geologických a 
inženýrskogeologických podkladů (přístupných na 
adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) 
ČGS konstatuje, že: 
1) Na řešených územích se nenalézají výhradní 
ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených 
nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu 
by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů]. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932709 
 

2) V zájmových územích také nejsou evidovaná 
žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932737 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že v rámci veřejného 
projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy z hlediska geologických zájmů 
chráněných zvláštními právními předpisy 
neuplatňuje připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2932653 
 

V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 
úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, 
že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2932597 
 

K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 
1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 
1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 
1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 
1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 
1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 
1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) n e m á 
odbor INV připomínky. 
Předmětné změny řeší navýšení kódu využití 
území. 

 

 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945723 
 

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém 
vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 
2016. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945751 
 

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 se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace 
(dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. 
Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 
- Řešené 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 

 

 
 

       

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Souhlas 2945779 
 

Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření 
Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních 
hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání 
změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy 
zásadní připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2945880 
 

Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k 
veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o 
vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které 
obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: 
Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 
169742/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze. 

 

 
 

         

           

              

 

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

Jiné 2932964 
 

Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují 
celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se 
záměrů konkrétních staveb v oblastech městských 
částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní 
Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, 
Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - 
Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - 
Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - 
Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, 
Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - 
Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. 
Jedná se pouze o změny charakteru prostorového 
uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle 
vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné 
domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší  
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míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, 
nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. 
Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její 
zajištění v převážné většině případů bez problémů 
řešit ve vazbě na existující STL distribuční 
soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům 
ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenď). 

    

              

 

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

Jiné 2932993 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 
1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933025 
 

U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízenr s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933054 
 

V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

 

 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Souhlas 2932765 
 

K navrženým změnám nemáme námitek. V 
řešených územích se nenachází zařízení GasNet a  
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v současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNets.r.o. 

    

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944694 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou máme k zahájení řizeni o vydání změn vlny 
01 úprav Územniho plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni: 
Obecné připomlnky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě , je podmínkou výstavby 
vybudováni vodovodnl sitě a její napojeni na 
vodovodni systém hl. města Prahy. 
V připominkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nacházi mistni sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracováni následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944747 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 
úprav Územnlho plánu sídelnlho útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni : 
Obecné připomínky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmlnkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a 
její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944776 
 

Při řešení problematiky dešt'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich 
využívání v místě dopadu před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musl 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešt'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944805 
 

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

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944838 
 

V případě vodovodnlch í kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svíslýmí rovinami 
vedenýmí na obě strany od potrubl nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do ON 
500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubl 
U vodovodnlch řadů a kanalizačních stok nad ON  
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500 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od 
vnějšiho líce nadzemnlho objektů nebo 
podzemniho obrysu objektu 
U vodovodních řadů nebo kanalizačnich stok nad 
ON 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšiho 
líce zvyšuji o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS 

    

           

 

5) Návrh pořizovatele 
 

           

  

 
  

           

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1235 / 01 
 

                 

 

Místa  
              

 

Praha 20, k.ú. Horní Počernice 
 

 

                 

 

Předmět: 
              

 

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/ 
 

                 

 

Na: 
              

 

zvláštní - obchodní s kódem míry využití území F /ZOB-F/, zvláštní - ostatní s kódem míry využití území S /ZVO-S/ 
kód S s koeficientem podlažních ploch KPP=1,4 a koeficientem zeleně KZ=0,15 v ploše  ZVO 

  

                 

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                 

 

1) Městská část 
 

                 

 

2) Dotčené orgány 
 

                 

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                 

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2944214 
 

Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení 
s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou 
žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu 
zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh 
posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): 
V rámci předložených návrhů změn je: 
12. U 1235/01 akceptovatelná - změna 
prostorového uspořádání z funkce: a) kód D v 
ploše ZVO b) kód D v ploše ZOB na funkci: a) kód 
S s KPP=1,4 a KZ=0,15 v ploše ZVO b) kód F v 
části plochy ZOB - Rozšíření objektu SCONTA a 
stavba části objezdové komunikace. 
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9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944327 
 

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

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944587 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944617 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As  
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135/2011 – 246. 
    

              

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Částečný souhlas 2932838 
 

Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: 
Úpravy ozn. U 1235/01, U 1261/01 - Navrhované 
úpravy ÚP se nacházejí v oblasti, kde v současné 
době dochází k významnému překračování 
imisního limitu ročních koncentrací 
benzo(a)pyrenu. S ohledem na skutečnost, že 
posuzované změny ÚP budou ve vazbě na 
konkrétní záměry s velkou pravděpodobností 
generovat nárůsty dopravních intenzit v jejich okolí, 
upozorňujeme, že v rámci navazujících řízení bude 
požadováno podrobné posouzení této 
problematiky, např. na základě modelových 
výpočtů rozptylové studie. U návrhů konkrétních 
záměrů pak bude vyžadována aplikace opatření 
vyplývajících z hlavních koncepčních dokumentů, 
platných na území hl. města Prahy, cílených na 
dosažení podlimitních koncentrací znečišťujících 
látek na území hl. města Prahy a jejich trvalou 
udržitelnost. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932852 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění: 
 
 
Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny 
úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi 
hájených zájmů přijatelný bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932881 
 

Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), v platném znění: 
Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů 
úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o 
v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, 
dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 
2018. Prezentovaný soubor úprav se týká 
především změn míry využití území a neměli jsme 
k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme 
uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve 
stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy 
(U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v 
nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K 
vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ 
HMP nemáme připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2932910 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
státní správy 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.,  
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správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
    

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
          

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2932794 
 

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 k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy sohlasíme bez připomínek. 

 

 
 

       

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 2932626 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav 
ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné 
požadavky, pokud bude dodržena ochrana 
stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná 
pásma těchto spojů včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. 
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3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932682 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního 
města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 
169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, 
ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném 
projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 
1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 
1175/01, U 1193/01, 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 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 a U 1305/01 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, které se dotý-kají 
katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, 
Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, 
Kunra-tice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, 
Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, 
Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/ 
o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoj
e/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktua
lne_porizovane_zmeny/index.html, mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla 
(https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) 
a surovinového registru – ložiska a prognózní 
zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), 
příslušných geologických a 
inženýrskogeologických podkladů (přístupných na 
adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) 
ČGS konstatuje, že: 
1) Na řešených územích se nenalézají výhradní 
ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených 
nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu 
by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného  
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bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů]. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932710 
 

2) V zájmových územích také nejsou evidovaná 
žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932738 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že v rámci veřejného 
projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy z hlediska geologických zájmů 
chráněných zvláštními právními předpisy 
neuplatňuje připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2932654 
 

V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 
úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, 
že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2932598 
 

K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 
1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 
1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 
1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 
1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 
1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 
1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) n e m á 
odbor INV připomínky. 
Předmětné změny řeší navýšení kódu využití 
území. 

 

 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945724 
 

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém 
vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 
2016. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945752 
 

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 se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace 
(dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. 
Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 
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- Řešené 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 

    

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Souhlas 2945780 
 

Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření 
Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních 
hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání 
změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy 
zásadní připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2945881 
 

Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k 
veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o 
vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které 
obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: 
Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 
169742/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze. 

 

 
 

         

           

              

 

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

Jiné 2932965 
 

Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují 
celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se 
záměrů konkrétních staveb v oblastech městských 
částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní 
Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, 
Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - 
Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - 
Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - 
Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, 
Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - 
Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. 
Jedná se pouze o změny charakteru prostorového 
uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle 
vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné 
domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší 
míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, 
nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. 
Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její 
zajištění v převážné většině případů bez problémů 
řešit ve vazbě na existující STL distribuční 
soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům 
ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č.  
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62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenď). 

    

              

 

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

Jiné 2932994 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 
1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933026 
 

U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízenr s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933055 
 

V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

 

 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Souhlas 2932766 
 

K navrženým změnám nemáme námitek. V 
řešených územích se nenachází zařízení GasNet a 
v současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNets.r.o. 

 

 
 

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944695 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou máme k zahájení řizeni o vydání změn vlny 
01 úprav Územniho plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni: 
Obecné připomlnky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě , je podmínkou výstavby 
vybudováni vodovodnl sitě a její napojeni na 
vodovodni systém hl. města Prahy. 
V připominkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady.  
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Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nacházi mistni sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracováni následných stupňů projektové 
dokumentace. 

    

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944722 
 

U1235/01 -lokalita leží v tlakovém pásmu VOJ 
Kozinec. Kolaudace stavby je podmlněna nabytlm 
právnl moci územnlho rozhodnuti na stavbu 
vodovodnlho řadu ON 800, ON 1000 .Č. stavby 
40555 Zaokruhování vodovodniho řadu PRAHA 
VÝCHOO" (všech etap stavby), která je 
podmiňujici pro obnovu vodovodního řadu ON 
1200 Chodová - Kyjský uzel, ze kterého je 
zásobován VOJ Kozinec. PVS výslovně 
upozorňuje na skutečnost, že získání 
pravomocného územního rozhodnuti závisí mimo 
jiné na výsledcích stavebnich řízení a PVS tedy 
nemůže jeho vydánl zaručit. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944748 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 
úprav Územnlho plánu sídelnlho útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni : 
Obecné připomínky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmlnkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a 
její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944777 
 

Při řešení problematiky dešt'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich 
využívání v místě dopadu před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musl 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešt'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944806 
 

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

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944839 
 

V případě vodovodnlch í kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svíslýmí rovinami 
vedenýmí na obě strany od potrubl nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do ON 
500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubl 
U vodovodnlch řadů a kanalizačních stok nad ON  
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500 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od 
vnějšiho líce nadzemnlho objektů nebo 
podzemniho obrysu objektu 
U vodovodních řadů nebo kanalizačnich stok nad 
ON 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšiho 
líce zvyšuji o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS 

    

           

 

5) Návrh pořizovatele 
 

           

  

 
  

           

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1241 / 01 
 

                 

 

Místa  
              

 

Praha - Lipence, k.ú. Lipence 
 

 

                 

 

Předmět: 
              

 

Využití stávající půdy rodinného domu pro bydlení 
 

                 

 

Z: 
              

                 

 

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

                 

 

Na: 
              

 

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

                 

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                 

 

1) Městská část 
 

                 

 

2) Dotčené orgány 
 

                 

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                 

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2944224 
 

Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení 
s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou 
žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu 
zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh 
posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): 
V rámci předložených návrhů změn je: 
13. U 1241/01 akceptovatelná - změna 
prostorového uspořádání z funkce: kód B v ploše 
OB na funkci: kód C v části plochy OB - Využití 
stávající půdy rodinného domu pro bydlení. 

  

 
 

           

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944328 
 

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

 

 
 

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944588 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944618 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 
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14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2932823 
 

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 
01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 
1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, 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 
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 hlavního města Prahy – řízení o vydání 
změn 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto 
stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: 
Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o 
zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. Jedná se v převážné míře o málo 
významné úpravy územního plánu vázané k 
výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či 
bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo 
přístavbám objektů občanské vybavenosti, 
skladovým objektům apod. 
K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP 
MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. 
MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní 
předkládanému dokumentu se orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. 
U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními 
úpravami souhlasil bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932853 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění: 
 
 
Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny 
úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi 
hájených zájmů přijatelný bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932882 
 

Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní  
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zákon), v platném znění: 
Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů 
úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o 
v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, 
dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 
2018. Prezentovaný soubor úprav se týká 
především změn míry využití území a neměli jsme 
k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme 
uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve 
stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy 
(U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v 
nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K 
vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ 
HMP nemáme připomínky. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2932911 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
státní správy 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, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
          

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2932795 
 

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 k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších  

 

 
 

       

           

              

 

Z 1241 / 01 
     

Str. 144 z 310 
  



              

       

předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy sohlasíme bez připomínek. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 2932627 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav 
ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné 
požadavky, pokud bude dodržena ochrana 
stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná 
pásma těchto spojů včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. 

 

 
 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932683 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního 
města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 
169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, 
ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném 
projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 
1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 
1175/01, U 1193/01, 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 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 a U 1305/01 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, které se dotý-kají 
katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, 
Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, 
Kunra-tice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, 
Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice,  
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Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/ 
o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoj
e/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktua
lne_porizovane_zmeny/index.html, mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla 
(https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) 
a surovinového registru – ložiska a prognózní 
zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), 
příslušných geologických a 
inženýrskogeologických podkladů (přístupných na 
adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) 
ČGS konstatuje, že: 
1) Na řešených územích se nenalézají výhradní 
ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených 
nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu 
by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů]. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932711 
 

2) V zájmových územích také nejsou evidovaná 
žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932739 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že v rámci veřejného 
projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy z hlediska geologických zájmů 
chráněných zvláštními právními předpisy 
neuplatňuje připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2932655 
 

V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 
úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, 
že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2932599 
 

K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 
1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 
1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 
1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 
1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 
1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 
1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) n e m á 
odbor INV připomínky. 
Předmětné změny řeší navýšení kódu využití 
území. 

 

 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945725 
 

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém 
vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 
2016. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945753 
 

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 se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace 
(dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. 
Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 
- Řešené 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 

 

 
 

       

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Souhlas 2945781 
 

Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření 
Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních 
hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání 
změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy 
zásadní připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2945882 
 

Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k 
veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o 
vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které 
obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: 
Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 
169742/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze. 

 

 
 

         

           

              

 

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

Jiné 2932966 
 

Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují 
celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se 
záměrů konkrétních staveb v oblastech městských 
částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní 
Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, 
Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - 
Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - 
Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - 
Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, 
Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - 
Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. 
Jedná se pouze o změny charakteru prostorového 
uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle 
vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné 
domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší  
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míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, 
nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. 
Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její 
zajištění v převážné většině případů bez problémů 
řešit ve vazbě na existující STL distribuční 
soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům 
ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenď). 

    

              

 

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

Jiné 2932995 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 
1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933027 
 

U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízenr s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933056 
 

V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

 

 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Souhlas 2932767 
 

K navrženým změnám nemáme námitek. V 
řešených územích se nenachází zařízení GasNet a  
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v současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNets.r.o. 

    

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944696 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou máme k zahájení řizeni o vydání změn vlny 
01 úprav Územniho plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni: 
Obecné připomlnky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě , je podmínkou výstavby 
vybudováni vodovodnl sitě a její napojeni na 
vodovodni systém hl. města Prahy. 
V připominkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nacházi mistni sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracováni následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944749 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 
úprav Územnlho plánu sídelnlho útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni : 
Obecné připomínky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmlnkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a 
její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944778 
 

Při řešení problematiky dešt'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich 
využívání v místě dopadu před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musl 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešt'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944807 
 

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

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944840 
 

V případě vodovodnlch í kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svíslýmí rovinami 
vedenýmí na obě strany od potrubl nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do ON 
500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubl 
U vodovodnlch řadů a kanalizačních stok nad ON  
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500 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od 
vnějšiho líce nadzemnlho objektů nebo 
podzemniho obrysu objektu 
U vodovodních řadů nebo kanalizačnich stok nad 
ON 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšiho 
líce zvyšuji o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS 

    

           

 

5) Návrh pořizovatele 
 

           

  

 
  

           

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1242 / 01 
 

                 

 

Místa  
              

 

Praha - Nebušice, k.ú. Nebušice 
 

                 

 

Předmět: 
              

 

Přístavba ke stávajícímu rodinnému domu 
 

                 

 

Z: 
              

                 

 

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

                 

 

Na: 
              

 

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

                 

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                 

 

1) Městská část 
 

                 

 

2) Dotčené orgány 
 

                 

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                 

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2944230 
 

Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení 
s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou 
žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu 
zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh 
posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): 
V rámci předložených návrhů změn je: 
14. U 1242/01 akceptovatelná - změna 
prostorového uspořádání z funkce: kód B v ploše 
SV 
na funkci: kód C v části plochy SV - Přístavba ke 
stávajícímu rodinnému domu. 
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9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944329 
 

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

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944589 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944619 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As  
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135/2011 – 246. 
    

              

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2932824 
 

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 
01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 
1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, 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 
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 hlavního města Prahy – řízení o vydání 
změn 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto 
stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: 
Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o 
zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. Jedná se v převážné míře o málo 
významné úpravy územního plánu vázané k 
výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či 
bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo 
přístavbám objektů občanské vybavenosti, 
skladovým objektům apod. 
K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP 
MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. 
MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní 
předkládanému dokumentu se orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. 
U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními 
úpravami souhlasil bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932854 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění: 
 
 
Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny 
úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi 
hájených zájmů přijatelný bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932883 
 

Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), v platném znění: 
Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů 
úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o 
v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, 
dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 
2018. Prezentovaný soubor úprav se týká 
především změn míry využití území a neměli jsme 
k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme 
uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve 
stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy 
(U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v 
nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K 
vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ 
HMP nemáme připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2932912 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
státní správy 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, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
          

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2932796 
 

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 k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č.  
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183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy sohlasíme bez připomínek. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 2932628 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav 
ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné 
požadavky, pokud bude dodržena ochrana 
stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná 
pásma těchto spojů včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. 

 

 
 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932684 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního 
města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 
169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, 
ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném 
projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 
1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 
1175/01, U 1193/01, 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 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 a U 1305/01 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, které se dotý-kají 
katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, 
Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje,  
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Kunra-tice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, 
Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, 
Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/ 
o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoj
e/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktua
lne_porizovane_zmeny/index.html, mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla 
(https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) 
a surovinového registru – ložiska a prognózní 
zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), 
příslušných geologických a 
inženýrskogeologických podkladů (přístupných na 
adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) 
ČGS konstatuje, že: 
1) Na řešených územích se nenalézají výhradní 
ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených 
nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu 
by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů]. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932712 
 

2) V zájmových územích také nejsou evidovaná 
žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932740 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že v rámci veřejného 
projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy z hlediska geologických zájmů 
chráněných zvláštními právními předpisy 
neuplatňuje připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2932656 
 

V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 
úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, 
že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2932600 
 

K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 
1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 
1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 
1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 
1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 
1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 
1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) n e m á 
odbor INV připomínky. 
Předmětné změny řeší navýšení kódu využití 
území. 

 

 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945726 
 

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém 
vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 
2016. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945754 
 

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 se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace 
(dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. 
Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 
- Řešené 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 

 

 
 

       

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Souhlas 2945782 
 

Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření 
Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních 
hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání 
změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy 
zásadní připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2945883 
 

Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k 
veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o 
vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které 
obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: 
Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 
169742/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze. 

 

 
 

         

           

              

 

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

Jiné 2932967 
 

Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují 
celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se 
záměrů konkrétních staveb v oblastech městských 
částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní 
Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, 
Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - 
Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - 
Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - 
Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, 
Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - 
Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. 
Jedná se pouze o změny charakteru prostorového 
uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle 
vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné 
domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší  
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míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, 
nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. 
Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její 
zajištění v převážné většině případů bez problémů 
řešit ve vazbě na existující STL distribuční 
soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům 
ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenď). 

    

              

 

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

Jiné 2932996 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 
1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933028 
 

U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízenr s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933057 
 

V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

 

 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Souhlas 2932768 
 

K navrženým změnám nemáme námitek. V 
řešených územích se nenachází zařízení GasNet a  
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v současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNets.r.o. 

    

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944697 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou máme k zahájení řizeni o vydání změn vlny 
01 úprav Územniho plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni: 
Obecné připomlnky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě , je podmínkou výstavby 
vybudováni vodovodnl sitě a její napojeni na 
vodovodni systém hl. města Prahy. 
V připominkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nacházi mistni sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracováni následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944750 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 
úprav Územnlho plánu sídelnlho útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni : 
Obecné připomínky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmlnkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a 
její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944779 
 

Při řešení problematiky dešt'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich 
využívání v místě dopadu před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musl 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešt'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944808 
 

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

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944841 
 

V případě vodovodnlch í kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svíslýmí rovinami 
vedenýmí na obě strany od potrubl nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do ON 
500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubl 
U vodovodnlch řadů a kanalizačních stok nad ON  
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500 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od 
vnějšiho líce nadzemnlho objektů nebo 
podzemniho obrysu objektu 
U vodovodních řadů nebo kanalizačnich stok nad 
ON 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšiho 
líce zvyšuji o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS 

    

           

 

5) Návrh pořizovatele 
 

           

  

 
  

           

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1243 / 01 
 

                 

 

Místa  
              

 

Praha - Šeberov, k.ú. Šeberov 
 

 

                 

 

Předmět: 
              

 

Přístavba stávajícího rodinného domu 
 

                 

 

Z: 
              

                 

 

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

                 

 

Na: 
              

 

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

                 

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                 

 

1) Městská část 
 

                 

 

2) Dotčené orgány 
 

                 

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                 

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2944235 
 

Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení 
s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou 
žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu 
zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh 
posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): 
V rámci předložených návrhů změn je: 
15. U 1243/01 akceptovatelná - změna 
prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše 
OB na funkci: kód B v části plochy OB - Přístavba 
ke stávajícímu rodinnému domu. 

  

 
 

           

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944330 
 

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

 

 
 

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944590 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944620 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 
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14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2932825 
 

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 
01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 
1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, 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 
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 hlavního města Prahy – řízení o vydání 
změn 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto 
stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: 
Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o 
zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. Jedná se v převážné míře o málo 
významné úpravy územního plánu vázané k 
výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či 
bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo 
přístavbám objektů občanské vybavenosti, 
skladovým objektům apod. 
K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP 
MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. 
MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní 
předkládanému dokumentu se orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. 
U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními 
úpravami souhlasil bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932855 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění: 
 
 
Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny 
úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi 
hájených zájmů přijatelný bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932884 
 

Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní  
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zákon), v platném znění: 
Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů 
úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o 
v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, 
dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 
2018. Prezentovaný soubor úprav se týká 
především změn míry využití území a neměli jsme 
k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme 
uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve 
stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy 
(U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v 
nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K 
vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ 
HMP nemáme připomínky. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2932913 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
státní správy 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, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
          

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2932797 
 

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 k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších  
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předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy sohlasíme bez připomínek. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 2932629 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav 
ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné 
požadavky, pokud bude dodržena ochrana 
stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná 
pásma těchto spojů včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. 

 

 
 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932685 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního 
města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 
169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, 
ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném 
projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 
1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 
1175/01, U 1193/01, 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 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 a U 1305/01 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, které se dotý-kají 
katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, 
Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, 
Kunra-tice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, 
Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice,  
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Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/ 
o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoj
e/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktua
lne_porizovane_zmeny/index.html, mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla 
(https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) 
a surovinového registru – ložiska a prognózní 
zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), 
příslušných geologických a 
inženýrskogeologických podkladů (přístupných na 
adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) 
ČGS konstatuje, že: 
1) Na řešených územích se nenalézají výhradní 
ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených 
nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu 
by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů]. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932713 
 

2) V zájmových územích také nejsou evidovaná 
žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932741 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že v rámci veřejného 
projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy z hlediska geologických zájmů 
chráněných zvláštními právními předpisy 
neuplatňuje připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2932657 
 

V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 
úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, 
že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2932601 
 

K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 
1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 
1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 
1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 
1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 
1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 
1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) n e m á 
odbor INV připomínky. 
Předmětné změny řeší navýšení kódu využití 
území. 

 

 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945727 
 

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém 
vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 
2016. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945755 
 

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 se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace 
(dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. 
Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 
- Řešené 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 

 

 
 

       

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Souhlas 2945783 
 

Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření 
Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních 
hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání 
změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy 
zásadní připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2945884 
 

Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k 
veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o 
vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které 
obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: 
Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 
169742/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze. 

 

 
 

         

           

              

 

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

Jiné 2932968 
 

Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují 
celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se 
záměrů konkrétních staveb v oblastech městských 
částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní 
Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, 
Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - 
Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - 
Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - 
Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, 
Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - 
Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. 
Jedná se pouze o změny charakteru prostorového 
uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle 
vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné 
domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší  
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míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, 
nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. 
Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její 
zajištění v převážné většině případů bez problémů 
řešit ve vazbě na existující STL distribuční 
soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům 
ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenď). 

    

              

 

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

Jiné 2932997 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 
1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933029 
 

U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízenr s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933058 
 

V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

 

 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Souhlas 2932769 
 

K navrženým změnám nemáme námitek. V 
řešených územích se nenachází zařízení GasNet a  
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v současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNets.r.o. 

    

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944698 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou máme k zahájení řizeni o vydání změn vlny 
01 úprav Územniho plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni: 
Obecné připomlnky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě , je podmínkou výstavby 
vybudováni vodovodnl sitě a její napojeni na 
vodovodni systém hl. města Prahy. 
V připominkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nacházi mistni sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracováni následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944751 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 
úprav Územnlho plánu sídelnlho útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni : 
Obecné připomínky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmlnkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a 
její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944780 
 

Při řešení problematiky dešt'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich 
využívání v místě dopadu před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musl 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešt'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944809 
 

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

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944842 
 

V případě vodovodnlch í kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svíslýmí rovinami 
vedenýmí na obě strany od potrubl nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do ON 
500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubl 
U vodovodnlch řadů a kanalizačních stok nad ON  
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500 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od 
vnějšiho líce nadzemnlho objektů nebo 
podzemniho obrysu objektu 
U vodovodních řadů nebo kanalizačnich stok nad 
ON 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšiho 
líce zvyšuji o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS 

    

           

 

5) Návrh pořizovatele 
 

           

  

 
  

           

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1245 / 01 
 

                 

 

Místa  
              

 

Praha - Klánovice, k.ú. Klánovice 
 

 

                 

 

Předmět: 
              

 

Výstavba rodinného domu 
 

                 

 

Z: 
              

                 

 

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

                 

 

Na: 
              

 

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

                 

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                 

 

1) Městská část 
 

                 

 

2) Dotčené orgány 
 

                 

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                 

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2944265 
 

Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení 
s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou 
žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu 
zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh 
posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): 
V rámci předložených návrhů změn je: 
16. U 1245/01 akceptovatelná - změna 
prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše 
OB na funkci: kód B v části plochy OB - Výstavba 
rodinného domu. 

  

 
 

           

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944331 
 

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

 

 
 

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944591 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944621 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 
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14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2932826 
 

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 
01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 
1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, 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 
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 hlavního města Prahy – řízení o vydání 
změn 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto 
stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: 
Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o 
zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. Jedná se v převážné míře o málo 
významné úpravy územního plánu vázané k 
výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či 
bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo 
přístavbám objektů občanské vybavenosti, 
skladovým objektům apod. 
K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP 
MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. 
MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní 
předkládanému dokumentu se orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. 
U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními 
úpravami souhlasil bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932856 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění: 
 
 
Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny 
úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi 
hájených zájmů přijatelný bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932885 
 

Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní  
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zákon), v platném znění: 
Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů 
úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o 
v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, 
dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 
2018. Prezentovaný soubor úprav se týká 
především změn míry využití území a neměli jsme 
k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme 
uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve 
stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy 
(U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v 
nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K 
vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ 
HMP nemáme připomínky. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2932914 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
státní správy 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, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
          

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2932798 
 

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 k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších  
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předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy sohlasíme bez připomínek. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 2932630 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav 
ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné 
požadavky, pokud bude dodržena ochrana 
stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná 
pásma těchto spojů včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. 

 

 
 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932686 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního 
města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 
169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, 
ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném 
projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 
1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 
1175/01, U 1193/01, 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 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 a U 1305/01 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, které se dotý-kají 
katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, 
Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, 
Kunra-tice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, 
Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice,  
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Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/ 
o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoj
e/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktua
lne_porizovane_zmeny/index.html, mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla 
(https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) 
a surovinového registru – ložiska a prognózní 
zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), 
příslušných geologických a 
inženýrskogeologických podkladů (přístupných na 
adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) 
ČGS konstatuje, že: 
1) Na řešených územích se nenalézají výhradní 
ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených 
nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu 
by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů]. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932714 
 

2) V zájmových územích také nejsou evidovaná 
žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932742 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že v rámci veřejného 
projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy z hlediska geologických zájmů 
chráněných zvláštními právními předpisy 
neuplatňuje připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2932658 
 

V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 
úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, 
že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2932602 
 

K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 
1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 
1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 
1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 
1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 
1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 
1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) n e m á 
odbor INV připomínky. 
Předmětné změny řeší navýšení kódu využití 
území. 

 

 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945728 
 

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém 
vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 
2016. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945756 
 

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 se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace 
(dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. 
Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 
- Řešené 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 

 

 
 

       

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Souhlas 2945784 
 

Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření 
Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních 
hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání 
změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy 
zásadní připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2945885 
 

Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k 
veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o 
vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které 
obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: 
Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 
169742/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze. 

 

 
 

         

           

              

 

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

Jiné 2932969 
 

Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují 
celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se 
záměrů konkrétních staveb v oblastech městských 
částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní 
Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, 
Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - 
Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - 
Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - 
Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, 
Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - 
Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. 
Jedná se pouze o změny charakteru prostorového 
uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle 
vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné 
domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší  

 

 
 

         

           

              

 

Z 1245 / 01 
     

Str. 177 z 310 
  



              

       

míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, 
nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. 
Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její 
zajištění v převážné většině případů bez problémů 
řešit ve vazbě na existující STL distribuční 
soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům 
ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenď). 

    

              

 

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

Jiné 2932998 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 
1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933030 
 

U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízenr s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933059 
 

V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

 

 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Souhlas 2932770 
 

K navrženým změnám nemáme námitek. V 
řešených územích se nenachází zařízení GasNet a  
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v současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNets.r.o. 

    

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944699 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou máme k zahájení řizeni o vydání změn vlny 
01 úprav Územniho plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni: 
Obecné připomlnky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě , je podmínkou výstavby 
vybudováni vodovodnl sitě a její napojeni na 
vodovodni systém hl. města Prahy. 
V připominkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nacházi mistni sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracováni následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944752 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 
úprav Územnlho plánu sídelnlho útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmlnkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a 
její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944781 
 

Při řešení problematiky dešt'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich 
využívání v místě dopadu před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešt'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944810 
 

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

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944843 
 

V případě vodovodnlch í kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svíslýmí rovinami 
vedenýmí na obě strany od potrubl nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do ON 
500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubl 
U vodovodnlch řadů a kanalizačních stok nad ON  
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500 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od 
vnějšiho líce nadzemnlho objektů nebo 
podzemniho obrysu objektu 
U vodovodních řadů nebo kanalizačnich stok nad 
ON 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšiho 
líce zvyšuji o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS 

    

           

 

5) Návrh pořizovatele 
 

           

  

 
  

           

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1246 / 01 
 

                 

 

Místa  
              

 

Praha - Libuš, k.ú. Písnice 
 

 

                 

 

Předmět: 
              

 

Zpevněná parkovací plocha a přístupové chodníky u rodinného domu 
 

                 

 

Z: 
              

                 

 

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

                 

 

Na: 
              

 

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

                 

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                 

 

1) Městská část 
 

                 

 

2) Dotčené orgány 
 

                 

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                 

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2944268 
 

Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení 
s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou 
žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu 
zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh 
posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): 
V rámci předložených návrhů změn je: 
17. U 1246/01 akceptovatelná - změna 
prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše 
OB na funkci: kód C v části plochy OB - Zpevněná 
parkovací plocha a přístupové chodníky u 
rodinného domu. 

  

 
 

           

              

                 

 

Z 1246 / 01 
     

Str. 181 z 310 
   



              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944332 
 

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

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944592 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944622 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As  
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135/2011 – 246. 
    

              

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2932827 
 

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 
01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 
1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, 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 
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 hlavního města Prahy – řízení o vydání 
změn 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto 
stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: 
Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o 
zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. Jedná se v převážné míře o málo 
významné úpravy územního plánu vázané k 
výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či 
bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo 
přístavbám objektů občanské vybavenosti, 
skladovým objektům apod. 
K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP 
MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. 
MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní 
předkládanému dokumentu se orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. 
U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními 
úpravami souhlasil bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932857 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění: 
 
 
Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny 
úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi 
hájených zájmů přijatelný bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932886 
 

Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), v platném znění: 
Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů 
úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o 
v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, 
dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 
2018. Prezentovaný soubor úprav se týká 
především změn míry využití území a neměli jsme 
k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme 
uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve 
stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy 
(U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v 
nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K 
vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ 
HMP nemáme připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2932915 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
státní správy 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, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
          

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2932799 
 

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 k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č.  
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183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy sohlasíme bez připomínek. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 2932631 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav 
ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné 
požadavky, pokud bude dodržena ochrana 
stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná 
pásma těchto spojů včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. 

 

 
 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932687 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního 
města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 
169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, 
ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném 
projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 
1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 
1175/01, U 1193/01, 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 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 a U 1305/01 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, které se dotý-kají 
katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, 
Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje,  
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Kunra-tice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, 
Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, 
Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/ 
o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoj
e/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktua
lne_porizovane_zmeny/index.html, mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla 
(https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) 
a surovinového registru – ložiska a prognózní 
zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), 
příslušných geologických a 
inženýrskogeologických podkladů (přístupných na 
adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) 
ČGS konstatuje, že: 
1) Na řešených územích se nenalézají výhradní 
ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených 
nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu 
by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů]. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932715 
 

2) V zájmových územích také nejsou evidovaná 
žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932743 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že v rámci veřejného 
projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy z hlediska geologických zájmů 
chráněných zvláštními právními předpisy 
neuplatňuje připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2932659 
 

V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 
úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, 
že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2932603 
 

K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 
1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 
1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 
1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 
1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 
1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 
1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) n e m á 
odbor INV připomínky. 
Předmětné změny řeší navýšení kódu využití 
území. 

 

 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945729 
 

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém 
vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 
2016. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945757 
 

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 se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace 
(dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. 
Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 
- Řešené 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 

 

 
 

       

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Souhlas 2945785 
 

Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření 
Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních 
hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání 
změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy 
zásadní připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2945886 
 

Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k 
veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o 
vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které 
obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: 
Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 
169742/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze. 

 

 
 

         

           

              

 

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

Jiné 2932970 
 

Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují 
celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se 
záměrů konkrétních staveb v oblastech městských 
částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní 
Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, 
Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - 
Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - 
Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - 
Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, 
Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - 
Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. 
Jedná se pouze o změny charakteru prostorového 
uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle 
vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné 
domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší  
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míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, 
nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. 
Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její 
zajištění v převážné většině případů bez problémů 
řešit ve vazbě na existující STL distribuční 
soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům 
ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenď). 

    

              

 

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

Jiné 2932999 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 
1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933031 
 

U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízenr s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933060 
 

V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

 

 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Souhlas 2932771 
 

K navrženým změnám nemáme námitek. V 
řešených územích se nenachází zařízení GasNet a  
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v současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNets.r.o. 

    

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944700 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou máme k zahájení řizeni o vydání změn vlny 
01 úprav Územniho plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni: 
Obecné připomlnky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě , je podmínkou výstavby 
vybudováni vodovodnl sitě a její napojeni na 
vodovodni systém hl. města Prahy. 
V připominkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nacházi mistni sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracováni následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944753 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 
úprav Územnlho plánu sídelnlho útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni : 
Obecné připomínky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmlnkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a 
její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944782 
 

Při řešení problematiky dešt'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich 
využívání v místě dopadu před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musl 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešt'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944811 
 

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

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944844 
 

V případě vodovodnlch í kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svíslýmí rovinami 
vedenýmí na obě strany od potrubl nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do ON 
500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubl 
U vodovodnlch řadů a kanalizačních stok nad ON  
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500 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od 
vnějšiho líce nadzemnlho objektů nebo 
podzemniho obrysu objektu 
U vodovodních řadů nebo kanalizačnich stok nad 
ON 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšiho 
líce zvyšuji o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS 

    

           

 

5) Návrh pořizovatele 
 

           

  

 
  

           

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1249 / 01 
 

                 

 

Místa  
              

 

Praha 18, k.ú. Letňany 
 

 

                 

 

Předmět: 
              

 

Přístavba stávající haly a nástavba přístavku výrobní haly 
 

                 

 

Z: 
              

                 

 

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

                 

 

Na: 
              

 

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

                 

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                 

 

1) Městská část 
 

                 

 

2) Dotčené orgány 
 

                 

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                 

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2944276 
 

Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení 
s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou 
žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu 
zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh 
posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): 
V rámci předložených návrhů změn je: 
18. U 1249/01 akceptovatelná - změna 
prostorového uspořádání z funkce: kód D v ploše 
VN na funkci: kód E v části plochy VN - Přístavba 
stávající haly a nástavba přístavku výrobní haly. 

  

 
 

           

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944333 
 

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

 

 
 

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944593 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944623 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 
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14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2932828 
 

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 
01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 
1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, 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 
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 hlavního města Prahy – řízení o vydání 
změn 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto 
stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: 
Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o 
zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. Jedná se v převážné míře o málo 
významné úpravy územního plánu vázané k 
výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či 
bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo 
přístavbám objektů občanské vybavenosti, 
skladovým objektům apod. 
K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP 
MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. 
MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní 
předkládanému dokumentu se orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. 
U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními 
úpravami souhlasil bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932858 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění: 
 
 
Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny 
úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi 
hájených zájmů přijatelný bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932887 
 

Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní  
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zákon), v platném znění: 
Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů 
úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o 
v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, 
dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 
2018. Prezentovaný soubor úprav se týká 
především změn míry využití území a neměli jsme 
k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme 
uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve 
stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy 
(U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v 
nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K 
vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ 
HMP nemáme připomínky. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2932916 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
státní správy 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, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
          

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2932800 
 

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 k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších  
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předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy sohlasíme bez připomínek. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 2932632 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav 
ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné 
požadavky, pokud bude dodržena ochrana 
stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná 
pásma těchto spojů včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. 

 

 
 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932688 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního 
města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 
169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, 
ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném 
projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 
1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 
1175/01, U 1193/01, 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 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 a U 1305/01 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, které se dotý-kají 
katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, 
Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, 
Kunra-tice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, 
Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice,  
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Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/ 
o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoj
e/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktua
lne_porizovane_zmeny/index.html, mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla 
(https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) 
a surovinového registru – ložiska a prognózní 
zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), 
příslušných geologických a 
inženýrskogeologických podkladů (přístupných na 
adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) 
ČGS konstatuje, že: 
1) Na řešených územích se nenalézají výhradní 
ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených 
nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu 
by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů]. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932716 
 

2) V zájmových územích také nejsou evidovaná 
žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932744 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že v rámci veřejného 
projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy z hlediska geologických zájmů 
chráněných zvláštními právními předpisy 
neuplatňuje připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2932660 
 

V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 
úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, 
že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2932604 
 

K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 
1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 
1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 
1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 
1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 
1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 
1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) n e m á 
odbor INV připomínky. 
Předmětné změny řeší navýšení kódu využití 
území. 

 

 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945730 
 

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém 
vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 
2016. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945758 
 

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 se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace 
(dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. 
Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 
- Řešené 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 

 

 
 

       

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Souhlas 2945786 
 

Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření 
Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních 
hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání 
změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy 
zásadní připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2945887 
 

Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k 
veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o 
vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které 
obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: 
Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 
169742/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze. 

 

 
 

         

           

              

 

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

Jiné 2932971 
 

Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují 
celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se 
záměrů konkrétních staveb v oblastech městských 
částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní 
Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, 
Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - 
Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - 
Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - 
Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, 
Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - 
Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. 
Jedná se pouze o změny charakteru prostorového 
uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle 
vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné 
domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší  
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míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, 
nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. 
Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její 
zajištění v převážné většině případů bez problémů 
řešit ve vazbě na existující STL distribuční 
soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům 
ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenď). 

    

              

 

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

Jiné 2933000 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 
1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933032 
 

U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízenr s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933061 
 

V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

 

 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Souhlas 2932772 
 

K navrženým změnám nemáme námitek. V 
řešených územích se nenachází zařízení GasNet a  
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v současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNets.r.o. 

    

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944701 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou máme k zahájení řizeni o vydání změn vlny 
01 úprav Územniho plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni: 
Obecné připomlnky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě , je podmínkou výstavby 
vybudováni vodovodnl sitě a její napojeni na 
vodovodni systém hl. města Prahy. 
V připominkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nacházi mistni sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracováni následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944754 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 
úprav Územnlho plánu sídelnlho útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni : 
Obecné připomínky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmlnkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a 
její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944783 
 

Při řešení problematiky dešt'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich 
využívání v místě dopadu před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musl 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešt'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944812 
 

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

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944845 
 

V případě vodovodnlch í kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svíslýmí rovinami 
vedenýmí na obě strany od potrubl nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do ON 
500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubl 
U vodovodnlch řadů a kanalizačních stok nad ON  
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500 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od 
vnějšiho líce nadzemnlho objektů nebo 
podzemniho obrysu objektu 
U vodovodních řadů nebo kanalizačnich stok nad 
ON 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšiho 
líce zvyšuji o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS 

    

           

 

5) Návrh pořizovatele 
 

           

  

 
  

           

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1253 / 01 
 

                 

 

Místa  
              

 

Praha - Klánovice, k.ú. Klánovice 
 

 

                 

 

Předmět: 
              

 

Výstavba rodinného domu 
 

                 

 

Z: 
              

                 

 

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

                 

 

Na: 
              

 

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

                 

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                 

 

1) Městská část 
 

                 

 

2) Dotčené orgány 
 

                 

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                 

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2944279 
 

Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení 
s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou 
žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu 
zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh 
posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): 
V rámci předložených návrhů změn je: 
19. U 1253/01 akceptovatelná - změna 
prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše 
OB na funkci: kód B v části plochy OB - Výstavba 
rodinného domu. 

  

 
 

           

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944334 
 

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

 

 
 

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944594 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944624 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 
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14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2932829 
 

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 
01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 
1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, 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 
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 hlavního města Prahy – řízení o vydání 
změn 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto 
stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: 
Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o 
zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. Jedná se v převážné míře o málo 
významné úpravy územního plánu vázané k 
výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či 
bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo 
přístavbám objektů občanské vybavenosti, 
skladovým objektům apod. 
K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP 
MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. 
MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní 
předkládanému dokumentu se orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. 
U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními 
úpravami souhlasil bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932859 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění: 
 
 
Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny 
úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi 
hájených zájmů přijatelný bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932888 
 

Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní  
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zákon), v platném znění: 
Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů 
úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o 
v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, 
dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 
2018. Prezentovaný soubor úprav se týká 
především změn míry využití území a neměli jsme 
k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme 
uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve 
stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy 
(U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v 
nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K 
vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ 
HMP nemáme připomínky. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2932917 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
státní správy 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, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
          

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2932801 
 

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 k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších  
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předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy sohlasíme bez připomínek. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 2932633 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav 
ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné 
požadavky, pokud bude dodržena ochrana 
stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná 
pásma těchto spojů včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. 

 

 
 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932689 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního 
města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 
169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, 
ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném 
projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 
1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 
1175/01, U 1193/01, 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 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 a U 1305/01 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, které se dotý-kají 
katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, 
Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, 
Kunra-tice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, 
Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice,  
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Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/ 
o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoj
e/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktua
lne_porizovane_zmeny/index.html, mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla 
(https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) 
a surovinového registru – ložiska a prognózní 
zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), 
příslušných geologických a 
inženýrskogeologických podkladů (přístupných na 
adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) 
ČGS konstatuje, že: 
1) Na řešených územích se nenalézají výhradní 
ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených 
nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu 
by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů]. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932717 
 

2) V zájmových územích také nejsou evidovaná 
žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932745 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že v rámci veřejného 
projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy z hlediska geologických zájmů 
chráněných zvláštními právními předpisy 
neuplatňuje připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2932661 
 

V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 
úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, 
že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2932605 
 

K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 
1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 
1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 
1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 
1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 
1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 
1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) n e m á 
odbor INV připomínky. 
Předmětné změny řeší navýšení kódu využití 
území. 

 

 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945731 
 

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém 
vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 
2016. 
 
 

 

 

 
 

         

           

              

 

Z 1253 / 01 
     

Str. 206 z 310 
  



              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945759 
 

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 se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace 
(dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. 
Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 
- Řešené 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 

 

 
 

       

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Souhlas 2945787 
 

Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření 
Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních 
hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání 
změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy 
zásadní připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2945888 
 

Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k 
veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o 
vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které 
obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: 
Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 
169742/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze. 

 

 
 

         

           

              

 

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

Jiné 2932972 
 

Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují 
celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se 
záměrů konkrétních staveb v oblastech městských 
částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní 
Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, 
Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - 
Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - 
Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - 
Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, 
Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - 
Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. 
Jedná se pouze o změny charakteru prostorového 
uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle 
vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné 
domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší  
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míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, 
nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. 
Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její 
zajištění v převážné většině případů bez problémů 
řešit ve vazbě na existující STL distribuční 
soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům 
ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenď). 

    

              

 

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

Jiné 2933001 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 
1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933033 
 

U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízenr s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933062 
 

V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

 

 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Souhlas 2932773 
 

K navrženým změnám nemáme námitek. V 
řešených územích se nenachází zařízení GasNet a  

 

 
 

           

              

 

Z 1253 / 01 
     

Str. 208 z 310 
  



              

       

v současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNets.r.o. 

    

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944702 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou máme k zahájení řizeni o vydání změn vlny 
01 úprav Územniho plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni: 
Obecné připomlnky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě , je podmínkou výstavby 
vybudováni vodovodnl sitě a její napojeni na 
vodovodni systém hl. města Prahy. 
V připominkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nacházi mistni sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracováni následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944755 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 
úprav Územnlho plánu sídelnlho útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni : 
Obecné připomínky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmlnkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a 
její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944784 
 

Při řešení problematiky dešt'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich 
využívání v místě dopadu před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musl 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešt'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944813 
 

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

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944846 
 

V případě vodovodnlch í kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svíslýmí rovinami 
vedenýmí na obě strany od potrubl nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do ON 
500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubl 
U vodovodnlch řadů a kanalizačních stok nad ON  
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500 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od 
vnějšiho líce nadzemnlho objektů nebo 
podzemniho obrysu objektu 
U vodovodních řadů nebo kanalizačnich stok nad 
ON 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšiho 
líce zvyšuji o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS 

    

           

 

5) Návrh pořizovatele 
 

           

  

 
  

           

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1258 / 01 
 

                 

 

Místa  
              

 

Praha - Klánovice, k.ú. Klánovice 
 

 

                 

 

Předmět: 
              

 

Nástavba stávajícího rodinného domu 
 

                 

 

Z: 
              

                 

 

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

                 

 

Na: 
              

 

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

                 

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                 

 

1) Městská část 
 

                 

 

2) Dotčené orgány 
 

                 

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                 

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2944283 
 

Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení 
s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou 
žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu 
zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh 
posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): 
V rámci předložených návrhů změn je: 
20. U 1258/01 akceptovatelná - změna 
prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše 
OB na funkci: kód B v části plochy OB - Nástavba 
stávajícího rodinného domu. 

  

 
 

           

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944335 
 

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

 

 
 

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944595 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944625 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 
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14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2932830 
 

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 
01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 
1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, 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 
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 hlavního města Prahy – řízení o vydání 
změn 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto 
stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: 
Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o 
zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. Jedná se v převážné míře o málo 
významné úpravy územního plánu vázané k 
výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či 
bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo 
přístavbám objektů občanské vybavenosti, 
skladovým objektům apod. 
K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP 
MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. 
MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní 
předkládanému dokumentu se orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. 
U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními 
úpravami souhlasil bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932860 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění: 
 
 
Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny 
úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi 
hájených zájmů přijatelný bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932889 
 

Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní  
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zákon), v platném znění: 
Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů 
úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o 
v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, 
dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 
2018. Prezentovaný soubor úprav se týká 
především změn míry využití území a neměli jsme 
k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme 
uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve 
stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy 
(U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v 
nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K 
vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ 
HMP nemáme připomínky. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2932918 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
státní správy 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, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
          

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2932802 
 

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 k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších  
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předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy sohlasíme bez připomínek. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 2932634 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav 
ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné 
požadavky, pokud bude dodržena ochrana 
stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná 
pásma těchto spojů včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. 

 

 
 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932690 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního 
města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 
169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, 
ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném 
projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 
1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 
1175/01, U 1193/01, 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 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 a U 1305/01 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, které se dotý-kají 
katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, 
Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, 
Kunra-tice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, 
Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice,  
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Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/ 
o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoj
e/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktua
lne_porizovane_zmeny/index.html, mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla 
(https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) 
a surovinového registru – ložiska a prognózní 
zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), 
příslušných geologických a 
inženýrskogeologických podkladů (přístupných na 
adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) 
ČGS konstatuje, že: 
1) Na řešených územích se nenalézají výhradní 
ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených 
nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu 
by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů]. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932718 
 

2) V zájmových územích také nejsou evidovaná 
žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932746 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že v rámci veřejného 
projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy z hlediska geologických zájmů 
chráněných zvláštními právními předpisy 
neuplatňuje připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2932662 
 

V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 
úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, 
že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2932606 
 

K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 
1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 
1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 
1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 
1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 
1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 
1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) n e m á 
odbor INV připomínky. 
Předmětné změny řeší navýšení kódu využití 
území. 

 

 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945732 
 

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém 
vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 
2016. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945760 
 

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 se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace 
(dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. 
Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 
- Řešené 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 

 

 
 

       

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Souhlas 2945788 
 

Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření 
Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních 
hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání 
změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy 
zásadní připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2945889 
 

Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k 
veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o 
vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které 
obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: 
Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 
169742/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze. 

 

 
 

         

           

              

 

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

Jiné 2932973 
 

Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují 
celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se 
záměrů konkrétních staveb v oblastech městských 
částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní 
Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, 
Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - 
Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - 
Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - 
Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, 
Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - 
Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. 
Jedná se pouze o změny charakteru prostorového 
uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle 
vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné 
domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší  
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míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, 
nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. 
Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její 
zajištění v převážné většině případů bez problémů 
řešit ve vazbě na existující STL distribuční 
soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům 
ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenď). 

    

              

 

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

Jiné 2933002 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 
1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933034 
 

U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízenr s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933063 
 

V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

 

 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Souhlas 2932774 
 

K navrženým změnám nemáme námitek. V 
řešených územích se nenachází zařízení GasNet a  
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v současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNets.r.o. 

    

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944703 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou máme k zahájení řizeni o vydání změn vlny 
01 úprav Územniho plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni: 
Obecné připomlnky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě , je podmínkou výstavby 
vybudováni vodovodnl sitě a její napojeni na 
vodovodni systém hl. města Prahy. 
V připominkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nacházi mistni sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracováni následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944756 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 
úprav Územnlho plánu sídelnlho útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni : 
Obecné připomínky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmlnkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a 
její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944785 
 

Při řešení problematiky dešt'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich 
využívání v místě dopadu před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musl 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešt'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944814 
 

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

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944847 
 

V případě vodovodnlch í kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svíslýmí rovinami 
vedenýmí na obě strany od potrubl nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do ON 
500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubl 
U vodovodnlch řadů a kanalizačních stok nad ON  
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500 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od 
vnějšiho líce nadzemnlho objektů nebo 
podzemniho obrysu objektu 
U vodovodních řadů nebo kanalizačnich stok nad 
ON 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšiho 
líce zvyšuji o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS 

    

           

 

5) Návrh pořizovatele 
 

           

  

 
  

           

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1260 / 01 
 

                 

 

Místa  
              

 

Praha - Kunratice, k.ú. Kunratice  
 

 

                 

 

Předmět: 
              

 

Nový rodinný dům a zpevněné plochy 
 

                 

 

Z: 
              

                 

 

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

                 

 

Na: 
              

 

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

                 

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                 

 

1) Městská část 
 

                 

 

2) Dotčené orgány 
 

                 

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                 

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2944285 
 

Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení 
s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou 
žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu 
zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh 
posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): 
V rámci předložených návrhů změn je: 
21. U 1260/01 akceptovatelná - změna 
prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše 
OB na funkci: kód C v části plochy OB - Výstavba 
rodinného domu a zpevněných ploch. 

  

 
 

           

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944336 
 

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

 

 
 

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944596 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944626 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 
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14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2932831 
 

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 
01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 
1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, 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 
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 hlavního města Prahy – řízení o vydání 
změn 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto 
stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: 
Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o 
zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. Jedná se v převážné míře o málo 
významné úpravy územního plánu vázané k 
výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či 
bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo 
přístavbám objektů občanské vybavenosti, 
skladovým objektům apod. 
K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP 
MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. 
MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní 
předkládanému dokumentu se orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. 
U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními 
úpravami souhlasil bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932861 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění: 
 
 
Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny 
úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi 
hájených zájmů přijatelný bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932890 
 

Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní  
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zákon), v platném znění: 
Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů 
úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o 
v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, 
dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 
2018. Prezentovaný soubor úprav se týká 
především změn míry využití území a neměli jsme 
k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme 
uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve 
stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy 
(U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v 
nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K 
vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ 
HMP nemáme připomínky. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2932919 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
státní správy 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, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
          

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2932803 
 

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 k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších  
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předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy sohlasíme bez připomínek. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 2932635 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav 
ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné 
požadavky, pokud bude dodržena ochrana 
stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná 
pásma těchto spojů včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. 

 

 
 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932691 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního 
města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 
169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, 
ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném 
projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 
1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 
1175/01, U 1193/01, 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 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 a U 1305/01 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, které se dotý-kají 
katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, 
Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, 
Kunra-tice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, 
Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice,  
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Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/ 
o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoj
e/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktua
lne_porizovane_zmeny/index.html, mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla 
(https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) 
a surovinového registru – ložiska a prognózní 
zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), 
příslušných geologických a 
inženýrskogeologických podkladů (přístupných na 
adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) 
ČGS konstatuje, že: 
1) Na řešených územích se nenalézají výhradní 
ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených 
nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu 
by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů]. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932719 
 

2) V zájmových územích také nejsou evidovaná 
žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932747 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že v rámci veřejného 
projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy z hlediska geologických zájmů 
chráněných zvláštními právními předpisy 
neuplatňuje připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2932663 
 

V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 
úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, 
že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2932607 
 

K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 
1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 
1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 
1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 
1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 
1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 
1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) n e m á 
odbor INV připomínky. 
Předmětné změny řeší navýšení kódu využití 
území. 

 

 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945733 
 

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém 
vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 
2016. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945761 
 

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 se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace 
(dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. 
Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 
- Řešené 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 

 

 
 

       

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Souhlas 2945789 
 

Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření 
Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních 
hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání 
změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy 
zásadní připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2945890 
 

Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k 
veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o 
vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které 
obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: 
Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 
169742/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze. 

 

 
 

         

           

              

 

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

Jiné 2932974 
 

Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují 
celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se 
záměrů konkrétních staveb v oblastech městských 
částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní 
Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, 
Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - 
Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - 
Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - 
Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, 
Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - 
Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. 
Jedná se pouze o změny charakteru prostorového 
uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle 
vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné 
domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší  
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míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, 
nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. 
Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její 
zajištění v převážné většině případů bez problémů 
řešit ve vazbě na existující STL distribuční 
soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům 
ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenď). 

    

              

 

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

Jiné 2933003 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 
1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933035 
 

U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízenr s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933064 
 

V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

 

 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Souhlas 2932775 
 

K navrženým změnám nemáme námitek. V 
řešených územích se nenachází zařízení GasNet a  
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v současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNets.r.o. 

    

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944704 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou máme k zahájení řizeni o vydání změn vlny 
01 úprav Územniho plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni: 
Obecné připomlnky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě , je podmínkou výstavby 
vybudováni vodovodnl sitě a její napojeni na 
vodovodni systém hl. města Prahy. 
V připominkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nacházi mistni sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracováni následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944757 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 
úprav Územnlho plánu sídelnlho útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni : 
Obecné připomínky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmlnkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a 
její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944786 
 

Při řešení problematiky dešt'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich 
využívání v místě dopadu před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musl 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešt'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944815 
 

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

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944848 
 

V případě vodovodnlch í kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svíslýmí rovinami 
vedenýmí na obě strany od potrubl nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do ON 
500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubl 
U vodovodnlch řadů a kanalizačních stok nad ON  
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500 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od 
vnějšiho líce nadzemnlho objektů nebo 
podzemniho obrysu objektu 
U vodovodních řadů nebo kanalizačnich stok nad 
ON 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšiho 
líce zvyšuji o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS 

    

           

 

5) Návrh pořizovatele 
 

           

  

 
  

           

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1261 / 01 
 

                 

 

Místa  
              

 

Praha - Slivenec, k.ú. Holyně 
 

 

                 

 

Předmět: 
              

 

Výstavba obytného souboru 
 

                 

 

Z: 
              

                 

 

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

                 

 

Na: 
              

 

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

                 

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                 

 

1) Městská část 
 

                 

 

2) Dotčené orgány 
 

                 

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                 

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2944286 
 

Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení 
s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou 
žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu 
zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh 
posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): 
V rámci předložených návrhů změn je: 
22. U 1261/01 akceptovatelná - změna 
prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše 
OB na funkci: kód B v části plochy OB - Výstavba 
obytného souboru. 

  

 
 

           

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944337 
 

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

 

 
 

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944597 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944627 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 
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14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Částečný souhlas 2932839 
 

Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: 
Úpravy ozn. U 1235/01, U 1261/01 - Navrhované 
úpravy ÚP se nacházejí v oblasti, kde v současné 
době dochází k významnému překračování 
imisního limitu ročních koncentrací 
benzo(a)pyrenu. S ohledem na skutečnost, že 
posuzované změny ÚP budou ve vazbě na 
konkrétní záměry s velkou pravděpodobností 
generovat nárůsty dopravních intenzit v jejich okolí, 
upozorňujeme, že v rámci navazujících řízení bude 
požadováno podrobné posouzení této 
problematiky, např. na základě modelových 
výpočtů rozptylové studie. U návrhů konkrétních 
záměrů pak bude vyžadována aplikace opatření 
vyplývajících z hlavních koncepčních dokumentů, 
platných na území hl. města Prahy, cílených na 
dosažení podlimitních koncentrací 
znečišťujících látek na území hl. města Prahy a 
jejich trvalou udržitelnost. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932862 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění: 
 
 
Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny 
úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi 
hájených zájmů přijatelný bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932891 
 

Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), v platném znění: 
Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů 
úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o 
v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, 
dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 
2018. Prezentovaný soubor úprav se týká 
především změn míry využití území a neměli jsme 
k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme 
uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve 
stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy 
(U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v 
nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K 
vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ 
HMP nemáme připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2932920 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
státní správy 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, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
 

           

              

 

Z 1261 / 01 
     

Str. 233 z 310 
  



              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
          

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2932804 
 

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 k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy sohlasíme bez připomínek. 

 

 
 

       

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 2932636 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav 
ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné 
požadavky, pokud bude dodržena ochrana 
stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná 
pásma těchto spojů včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. 

 

 
 

         

           

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932692 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního 
města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 
169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, 
ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném 
projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 
1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 
1175/01, U 1193/01, 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 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 a U 1305/01 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, které se dotý-kají 
katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, 
Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, 
Kunra-tice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, 
Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, 
Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/ 
o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoj
e/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktua
lne_porizovane_zmeny/index.html, mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla 
(https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) 
a surovinového registru – ložiska a prognózní 
zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), 
příslušných geologických a 
inženýrskogeologických podkladů (přístupných na 
adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) 
ČGS konstatuje, že: 
1) Na řešených územích se nenalézají výhradní 
ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených 
nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu 
by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č.  
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369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů]. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932720 
 

2) V zájmových územích také nejsou evidovaná 
žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932748 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že v rámci veřejného 
projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy z hlediska geologických zájmů 
chráněných zvláštními právními předpisy 
neuplatňuje připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2932664 
 

V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 
úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, 
že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2932608 
 

K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 
1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 
1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 
1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 
1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 
1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 
1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) n e m á 
odbor INV připomínky. 
Předmětné změny řeší navýšení kódu využití 
území. 

 

 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945734 
 

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém 
vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 
2016. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945762 
 

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 se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace 
(dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. 
Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 
- Řešené území je nutno chápat jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění  
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pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví 
Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních 
smluv 
pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 

    

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Souhlas 2945790 
 

Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření 
Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních 
hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání 
změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy 
zásadní připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2945891 
 

Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k 
veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o 
vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které 
obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: 
Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 
169742/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze. 

 

 
 

         

           

              

 

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

Jiné 2932975 
 

Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují 
celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se 
záměrů konkrétních staveb v oblastech městských 
částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní 
Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, 
Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - 
Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - 
Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - 
Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, 
Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - 
Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. 
Jedná se pouze o změny charakteru prostorového 
uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle 
vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné 
domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší 
míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, 
nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. 
Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její 
zajištění v převážné většině případů bez problémů 
řešit ve vazbě na existující STL distribuční 
soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům 
ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu  
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(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenď). 

    

              

 

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

Jiné 2933004 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 
1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933036 
 

U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízenr s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933065 
 

V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

 

 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Souhlas 2932776 
 

K navrženým změnám nemáme námitek. V 
řešených územích se nenachází zařízení GasNet a 
v současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNets.r.o. 

 

 
 

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944705 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou máme k zahájení řizeni o vydání změn vlny 
01 úprav Územniho plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni: 
Obecné připomlnky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě , je podmínkou výstavby 
vybudováni vodovodnl sitě a její napojeni na 
vodovodni systém hl. města Prahy. 
V připominkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nacházi mistni sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracováni následných stupňů projektové  
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dokumentace. 
    

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944725 
 

U1261/01 - v dotčeném území je nutno respektovat 
stávající řad DN 800, který prochází východnlm 
okrajem pozemku parc. č. 322/101 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944758 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 
úprav Územnlho plánu sídelnlho útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni : 
Obecné připomínky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmlnkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a 
její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944787 
 

Při řešení problematiky dešt'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich 
využívání v místě dopadu před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musl 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešt'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944816 
 

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

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944825 
 

U1261/01 -lokalita leží v povodí PČOV Holyně; 
vzhledem k její omezené kapacitě bude napojení 
možné až po dokončení její intenzifikace a po 
zahájení zkušebnlho provozu 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944849 
 

V případě vodovodnlch í kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svíslýmí rovinami 
vedenýmí na obě strany od potrubl nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do ON 
500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubl 
U vodovodnlch řadů a kanalizačních stok nad ON 
500 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od 
vnějšiho líce nadzemnlho objektů nebo 
podzemniho obrysu objektu 
U vodovodních řadů nebo kanalizačnich stok nad 
ON 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšiho 
líce zvyšuji o 1 m 
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Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS 

    

           

 

5) Návrh pořizovatele 
 

           

  

 
  

           

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1265 / 01 
 

                 

 

Místa  
              

 

Praha - Šeberov, k.ú. Šeberov 
 

 

                 

 

Předmět: 
              

 

Nástavba nad garáží rodinného domu 
 

                 

 

Z: 
              

                 

 

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

                 

 

Na: 
              

 

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

                 

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                 

 

1) Městská část 
 

                 

 

2) Dotčené orgány 
 

                 

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                 

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2944287 
 

Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení 
s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou 
žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu 
zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh 
posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): 
V rámci předložených návrhů změn je: 
23. U 1265/01 akceptovatelná - změna 
prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše 
OB na funkci: kód B v části plochy OB - Nástavba 
nad garáží rodinného domu. 

  

 
 

           

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944338 
 

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

 

 
 

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944598 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944628 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 
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14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2932832 
 

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 
01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 
1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, 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 
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 hlavního města Prahy – řízení o vydání 
změn 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto 
stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: 
Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o 
zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. Jedná se v převážné míře o málo 
významné úpravy územního plánu vázané k 
výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či 
bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo 
přístavbám objektů občanské vybavenosti, 
skladovým objektům apod. 
K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP 
MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. 
MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní 
předkládanému dokumentu se orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. 
U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními 
úpravami souhlasil bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932863 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění: 
 
 
Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny 
úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi 
hájených zájmů přijatelný bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932892 
 

Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní  
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zákon), v platném znění: 
Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů 
úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o 
v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, 
dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 
2018. Prezentovaný soubor úprav se týká 
především změn míry využití území a neměli jsme 
k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme 
uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve 
stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy 
(U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v 
nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K 
vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ 
HMP nemáme připomínky. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2932921 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
státní správy 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, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
          

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2932805 
 

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 k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších  
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předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy sohlasíme bez připomínek. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 2932637 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav 
ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné 
požadavky, pokud bude dodržena ochrana 
stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná 
pásma těchto spojů včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. 

 

 
 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932693 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního 
města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 
169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, 
ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném 
projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 
1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 
1175/01, U 1193/01, 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 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 a U 1305/01 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, které se dotý-kají 
katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, 
Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, 
Kunra-tice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, 
Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice,  

 

 
 

         

           

              

 

Z 1265 / 01 
     

Str. 245 z 310 
  



              

       

Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/ 
o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoj
e/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktua
lne_porizovane_zmeny/index.html, mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla 
(https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) 
a surovinového registru – ložiska a prognózní 
zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), 
příslušných geologických a 
inženýrskogeologických podkladů (přístupných na 
adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) 
ČGS konstatuje, že: 
1) Na řešených územích se nenalézají výhradní 
ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených 
nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu 
by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů]. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932721 
 

2) V zájmových územích také nejsou evidovaná 
žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932749 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že v rámci veřejného 
projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy z hlediska geologických zájmů 
chráněných zvláštními právními předpisy 
neuplatňuje připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2932665 
 

V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 
úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, 
že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2932609 
 

K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 
1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 
1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 
1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 
1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 
1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 
1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) n e m á 
odbor INV připomínky. 
Předmětné změny řeší navýšení kódu využití 
území. 

 

 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945735 
 

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém 
vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 
2016. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945763 
 

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 se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace 
(dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. 
Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 
- Řešené 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 

 

 
 

       

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Souhlas 2945791 
 

Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření 
Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních 
hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání 
změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy 
zásadní připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2945892 
 

Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k 
veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o 
vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které 
obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: 
Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 
169742/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze. 

 

 
 

         

           

              

 

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

Jiné 2932976 
 

Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují 
celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se 
záměrů konkrétních staveb v oblastech městských 
částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní 
Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, 
Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - 
Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - 
Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - 
Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, 
Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - 
Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. 
Jedná se pouze o změny charakteru prostorového 
uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle 
vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné 
domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší  
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míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, 
nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. 
Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její 
zajištění v převážné většině případů bez problémů 
řešit ve vazbě na existující STL distribuční 
soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům 
ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenď). 

    

              

 

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

Jiné 2933005 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 
1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933037 
 

U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízenr s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933066 
 

V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

 

 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Souhlas 2932777 
 

K navrženým změnám nemáme námitek. V 
řešených územích se nenachází zařízení GasNet a  
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v současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNets.r.o. 

    

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944706 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou máme k zahájení řizeni o vydání změn vlny 
01 úprav Územniho plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni: 
Obecné připomlnky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě , je podmínkou výstavby 
vybudováni vodovodnl sitě a její napojeni na 
vodovodni systém hl. města Prahy. 
V připominkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nacházi mistni sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracováni následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944759 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 
úprav Územnlho plánu sídelnlho útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni : 
Obecné připomínky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmlnkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a 
její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944788 
 

Při řešení problematiky dešt'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich 
využívání v místě dopadu před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musl 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešt'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944817 
 

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

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944850 
 

V případě vodovodnlch í kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svíslýmí rovinami 
vedenýmí na obě strany od potrubl nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do ON 
500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubl 
U vodovodnlch řadů a kanalizačních stok nad ON  
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500 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od 
vnějšiho líce nadzemnlho objektů nebo 
podzemniho obrysu objektu 
U vodovodních řadů nebo kanalizačnich stok nad 
ON 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšiho 
líce zvyšuji o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS 

    

           

 

5) Návrh pořizovatele 
 

           

  

 
  

           

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1267 / 01 
 

                 

 

Místa  
              

 

Praha - Libuš, k.ú. Písnice 
 

 

                 

 

Předmět: 
              

 

Nezkolaudovaný rodinný dům s garáží a bazénem 
 

                 

 

Z: 
              

                 

 

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

                 

 

Na: 
              

 

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

                 

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                 

 

1) Městská část 
 

                 

 

2) Dotčené orgány 
 

                 

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                 

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2944290 
 

Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení 
s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou 
žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu 
zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh 
posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): 
V rámci předložených návrhů změn je: 
24. U 1267/01 akceptovatelná - změna 
prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše 
OB na funkci: kód C v části plochy OB - 
Nezkolaudovaný rodinný dům s garáží a bazénem. 

  

 
 

           

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944339 
 

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

 

 
 

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944599 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944629 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 
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14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2932833 
 

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 
01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 
1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, 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 
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 hlavního města Prahy – řízení o vydání 
změn 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto 
stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: 
Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o 
zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. Jedná se v převážné míře o málo 
významné úpravy územního plánu vázané k 
výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či 
bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo 
přístavbám objektů občanské vybavenosti, 
skladovým objektům apod. 
K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP 
MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. 
MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní 
předkládanému dokumentu se orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. 
U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními 
úpravami souhlasil bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932864 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění: 
 
 
Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny 
úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi 
hájených zájmů přijatelný bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932893 
 

Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní  
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zákon), v platném znění: 
Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů 
úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o 
v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, 
dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 
2018. Prezentovaný soubor úprav se týká 
především změn míry využití území a neměli jsme 
k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme 
uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve 
stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy 
(U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v 
nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K 
vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ 
HMP nemáme připomínky. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2932922 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
státní správy 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, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
          

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2932806 
 

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 k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších  
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předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy sohlasíme bez připomínek. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 2932638 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav 
ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné 
požadavky, pokud bude dodržena ochrana 
stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná 
pásma těchto spojů včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. 

 

 
 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932694 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního 
města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 
169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, 
ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném 
projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 
1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 
1175/01, U 1193/01, 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 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 a U 1305/01 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, které se dotý-kají 
katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, 
Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, 
Kunra-tice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, 
Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice,  
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Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/ 
o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoj
e/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktua
lne_porizovane_zmeny/index.html, mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla 
(https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) 
a surovinového registru – ložiska a prognózní 
zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), 
příslušných geologických a 
inženýrskogeologických podkladů (přístupných na 
adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) 
ČGS konstatuje, že: 
1) Na řešených územích se nenalézají výhradní 
ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených 
nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu 
by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů]. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932722 
 

2) V zájmových územích také nejsou evidovaná 
žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932750 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že v rámci veřejného 
projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy z hlediska geologických zájmů 
chráněných zvláštními právními předpisy 
neuplatňuje připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2932666 
 

V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 
úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, 
že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2932610 
 

K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 
1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 
1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 
1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 
1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 
1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 
1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) n e m á 
odbor INV připomínky. 
Předmětné změny řeší navýšení kódu využití 
území. 

 

 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945736 
 

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém 
vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 
2016. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945764 
 

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 se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace 
(dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. 
Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 
- Řešené 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 

 

 
 

       

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Souhlas 2945792 
 

Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření 
Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních 
hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání 
změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy 
zásadní připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2945893 
 

Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k 
veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o 
vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které 
obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: 
Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 
169742/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze. 

 

 
 

         

           

              

 

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

Jiné 2932977 
 

Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují 
celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se 
záměrů konkrétních staveb v oblastech městských 
částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní 
Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, 
Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - 
Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - 
Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - 
Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, 
Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - 
Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. 
Jedná se pouze o změny charakteru prostorového 
uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle 
vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné 
domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší  
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míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, 
nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. 
Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její 
zajištění v převážné většině případů bez problémů 
řešit ve vazbě na existující STL distribuční 
soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům 
ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenď). 

    

              

 

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

Jiné 2933006 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 
1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933038 
 

U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízenr s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933067 
 

V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

 

 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Souhlas 2932778 
 

K navrženým změnám nemáme námitek. V 
řešených územích se nenachází zařízení GasNet a  
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v současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNets.r.o. 

    

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944707 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou máme k zahájení řizeni o vydání změn vlny 
01 úprav Územniho plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni: 
Obecné připomlnky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě , je podmínkou výstavby 
vybudováni vodovodnl sitě a její napojeni na 
vodovodni systém hl. města Prahy. 
V připominkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nacházi mistni sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracováni následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944760 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 
úprav Územnlho plánu sídelnlho útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni : 
Obecné připomínky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmlnkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a 
její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944789 
 

Při řešení problematiky dešt'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich 
využívání v místě dopadu před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musl 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešt'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944818 
 

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

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944851 
 

V případě vodovodnlch í kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svíslýmí rovinami 
vedenýmí na obě strany od potrubl nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do ON 
500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubl 
U vodovodnlch řadů a kanalizačních stok nad ON  
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500 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od 
vnějšiho líce nadzemnlho objektů nebo 
podzemniho obrysu objektu 
U vodovodních řadů nebo kanalizačnich stok nad 
ON 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšiho 
líce zvyšuji o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS 

    

           

 

5) Návrh pořizovatele 
 

           

  

 
  

           

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1281 / 01 
 

                 

 

Místa  
              

 

Praha - Dolní Chabry, k.ú. Dolní Chabry 
 

 

                 

 

Předmět: 
              

 

Objekt veřejné vybavenosti 
 

                 

 

Z: 
              

                 

 

čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/, veřejné vybavení - pevná zn. /VV/ 
 

                 

 

Na: 
              

 

čistě obytné s kódem míry využití území E /OB-E/, veřejné vybavení - pevná zn. /VV/ 
  

                 

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                 

 

1) Městská část 
 

                 

 

2) Dotčené orgány 
 

                 

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                 

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2944292 
 

Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení 
s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou 
žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu 
zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh 
posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): 
V rámci předložených návrhů změn je: 
25. U 1281/01 akceptovatelná - změna 
prostorového uspořádání z funkce: kód C v ploše 
OB s pevnou značkou VV na funkci: kód D v ploše 
OB s pevnou značkou VV - Objekt veřejné 
vybavenosti. 
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9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944340 
 

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

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944600 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944630 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As  
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135/2011 – 246. 
    

              

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2932834 
 

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 
01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 
1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, 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 
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 hlavního města Prahy – řízení o vydání 
změn 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto 
stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: 
Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o 
zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. Jedná se v převážné míře o málo 
významné úpravy územního plánu vázané k 
výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či 
bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo 
přístavbám objektů občanské vybavenosti, 
skladovým objektům apod. 
K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP 
MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. 
MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní 
předkládanému dokumentu se orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. 
U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními 
úpravami souhlasil bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932865 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění: 
 
 
Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny 
úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi 
hájených zájmů přijatelný bez připomínek. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932894 
 

Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), v platném znění: 
Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů 
úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o 
v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, 
dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 
2018. Prezentovaný soubor úprav se týká 
především změn míry využití území a neměli jsme 
k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme 
uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve 
stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy 
(U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v 
nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K 
vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ 
HMP nemáme připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2932923 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
státní správy 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, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
          

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2932807 
 

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 k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č.  
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183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy sohlasíme bez připomínek. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 2932639 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav 
ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné 
požadavky, pokud bude dodržena ochrana 
stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná 
pásma těchto spojů včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. 

 

 
 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932695 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního 
města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 
169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, 
ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném 
projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 
1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 
1175/01, U 1193/01, 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 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 a U 1305/01 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, které se dotý-kají 
katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, 
Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje,  
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Kunra-tice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, 
Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, 
Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/ 
o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoj
e/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktua
lne_porizovane_zmeny/index.html, mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla 
(https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) 
a surovinového registru – ložiska a prognózní 
zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), 
příslušných geologických a 
inženýrskogeologických podkladů (přístupných na 
adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) 
ČGS konstatuje, že: 
1) Na řešených územích se nenalézají výhradní 
ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených 
nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu 
by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů]. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932723 
 

2) V zájmových územích také nejsou evidovaná 
žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932751 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že v rámci veřejného 
projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy z hlediska geologických zájmů 
chráněných zvláštními právními předpisy 
neuplatňuje připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2932667 
 

V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 
úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, 
že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2932611 
 

K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 
1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 
1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 
1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 
1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 
1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 
1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) n e m á 
odbor INV připomínky. 
Předmětné změny řeší navýšení kódu využití 
území. 

 

 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945737 
 

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém 
vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 
2016. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945765 
 

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 se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace 
(dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. 
Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 
- Řešené 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 

 

 
 

       

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Souhlas 2945793 
 

Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření 
Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních 
hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání 
změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy 
zásadní připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2945894 
 

Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k 
veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o 
vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které 
obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: 
Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 
169742/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze. 

 

 
 

         

           

              

 

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

Jiné 2932978 
 

Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují 
celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se 
záměrů konkrétních staveb v oblastech městských 
částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní 
Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, 
Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - 
Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - 
Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - 
Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, 
Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - 
Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. 
Jedná se pouze o změny charakteru prostorového 
uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle 
vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné 
domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší  
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míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, 
nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. 
Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její 
zajištění v převážné většině případů bez problémů 
řešit ve vazbě na existující STL distribuční 
soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům 
ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenď). 

    

              

 

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

Jiné 2933007 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 
1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933039 
 

U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízenr s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933068 
 

V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

 

 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Souhlas 2932779 
 

K navrženým změnám nemáme námitek. V 
řešených územích se nenachází zařízení GasNet a  
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v současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNets.r.o. 

    

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944708 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou máme k zahájení řizeni o vydání změn vlny 
01 úprav Územniho plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni: 
Obecné připomlnky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě , je podmínkou výstavby 
vybudováni vodovodnl sitě a její napojeni na 
vodovodni systém hl. města Prahy. 
V připominkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nacházi mistni sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracováni následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944761 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 
úprav Územnlho plánu sídelnlho útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni : 
Obecné připomínky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmlnkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a 
její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944790 
 

Při řešení problematiky dešt'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich 
využívání v místě dopadu před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musl 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešt'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944819 
 

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

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944852 
 

V případě vodovodnlch í kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svíslýmí rovinami 
vedenýmí na obě strany od potrubl nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do ON 
500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubl 
U vodovodnlch řadů a kanalizačních stok nad ON  
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500 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od 
vnějšiho líce nadzemnlho objektů nebo 
podzemniho obrysu objektu 
U vodovodních řadů nebo kanalizačnich stok nad 
ON 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšiho 
líce zvyšuji o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS 

    

           

 

5) Návrh pořizovatele 
 

           

  

 
  

           

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1288 / 01 
 

                 

 

Místa  
              

 

Praha - Klánovice, k.ú. Klánovice 
 

 

                 

 

Předmět: 
              

 

Výstavba rodinného domu 
 

                 

 

Z: 
              

                 

 

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

                 

 

Na: 
              

 

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

                 

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                 

 

1) Městská část 
 

                 

 

2) Dotčené orgány 
 

                 

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                 

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2944297 
 

Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení 
s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou 
žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu 
zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh 
posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): 
V rámci předložených návrhů změn je: 
26. U 1288/01 akceptovatelná - změna 
prostorového uspořádání z funkce: kód A v ploše 
OB na funkci: kód B v části plochy OB - Výstavba 
rodinného domu. 

  

 
 

           

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944341 
 

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

 

 
 

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944601 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944631 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 
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14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2932835 
 

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 
01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 
1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, 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 
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 hlavního města Prahy – řízení o vydání 
změn 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto 
stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: 
Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o 
zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. Jedná se v převážné míře o málo 
významné úpravy územního plánu vázané k 
výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či 
bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo 
přístavbám objektů občanské vybavenosti, 
skladovým objektům apod. 
K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP 
MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. 
MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní 
předkládanému dokumentu se orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. 
U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními 
úpravami souhlasil bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932866 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění: 
 
 
Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny 
úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi 
hájených zájmů přijatelný bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932895 
 

Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní  

 

 
 

         

              

 

Z 1288 / 01 
     

Str. 273 z 310 
  



              

       

zákon), v platném znění: 
Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů 
úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o 
v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, 
dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 
2018. Prezentovaný soubor úprav se týká 
především změn míry využití území a neměli jsme 
k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme 
uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve 
stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy 
(U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v 
nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K 
vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ 
HMP nemáme připomínky. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2932924 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
státní správy 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, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
          

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2932808 
 

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 k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších  
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předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy sohlasíme bez připomínek. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 2932640 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav 
ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné 
požadavky, pokud bude dodržena ochrana 
stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná 
pásma těchto spojů včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. 

 

 
 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932696 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního 
města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 
169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, 
ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném 
projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 
1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 
1175/01, U 1193/01, 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 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 a U 1305/01 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, které se dotý-kají 
katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, 
Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, 
Kunra-tice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, 
Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice,  
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Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/ 
o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoj
e/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktua
lne_porizovane_zmeny/index.html, mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla 
(https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) 
a surovinového registru – ložiska a prognózní 
zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), 
příslušných geologických a 
inženýrskogeologických podkladů (přístupných na 
adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) 
ČGS konstatuje, že: 
1) Na řešených územích se nenalézají výhradní 
ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených 
nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu 
by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů]. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932724 
 

2) V zájmových územích také nejsou evidovaná 
žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932752 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že v rámci veřejného 
projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy z hlediska geologických zájmů 
chráněných zvláštními právními předpisy 
neuplatňuje připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2932668 
 

V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 
úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, 
že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2932612 
 

K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 
1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 
1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 
1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 
1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 
1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 
1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) n e m á 
odbor INV připomínky. 
Předmětné změny řeší navýšení kódu využití 
území. 

 

 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945738 
 

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém 
vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 
2016. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945766 
 

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 se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace 
(dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. 
Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 
- Řešené 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 

 

 
 

       

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Souhlas 2945794 
 

Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření 
Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních 
hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání 
změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy 
zásadní připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2945895 
 

Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k 
veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o 
vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které 
obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: 
Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 
169742/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze. 

 

 
 

         

           

              

 

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

Jiné 2932979 
 

Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují 
celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se 
záměrů konkrétních staveb v oblastech městských 
částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní 
Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, 
Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - 
Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - 
Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - 
Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, 
Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - 
Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. 
Jedná se pouze o změny charakteru prostorového 
uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle 
vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné 
domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší  
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míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, 
nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. 
Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její 
zajištění v převážné většině případů bez problémů 
řešit ve vazbě na existující STL distribuční 
soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům 
ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenď). 

    

              

 

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

Jiné 2933008 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 
1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933040 
 

U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízenr s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933069 
 

V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

 

 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Souhlas 2932780 
 

K navrženým změnám nemáme námitek. V 
řešených územích se nenachází zařízení GasNet a  

 

 
 

           

              

 

Z 1288 / 01 
     

Str. 278 z 310 
  



              

       

v současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNets.r.o. 

    

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944709 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou máme k zahájení řizeni o vydání změn vlny 
01 úprav Územniho plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni: 
Obecné připomlnky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě , je podmínkou výstavby 
vybudováni vodovodnl sitě a její napojeni na 
vodovodni systém hl. města Prahy. 
V připominkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nacházi mistni sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracováni následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944762 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 
úprav Územnlho plánu sídelnlho útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni : 
Obecné připomínky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmlnkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a 
její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944791 
 

Při řešení problematiky dešt'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich 
využívání v místě dopadu před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musl 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešt'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944820 
 

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

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944853 
 

V případě vodovodnlch í kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svíslýmí rovinami 
vedenýmí na obě strany od potrubl nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do ON 
500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubl 
U vodovodnlch řadů a kanalizačních stok nad ON  
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500 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od 
vnějšiho líce nadzemnlho objektů nebo 
podzemniho obrysu objektu 
U vodovodních řadů nebo kanalizačnich stok nad 
ON 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšiho 
líce zvyšuji o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS 

    

           

 

5) Návrh pořizovatele 
 

           

  

 
  

           

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1301 / 01 
 

                 

 

Místa  
              

 

Praha 20, k.ú. Horní Počernice 
 

 

                 

 

Předmět: 
              

 

Přístavba skladové haly 
 

                 

 

Z: 
              

                 

 

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

                 

 

Na: 
              

 

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

                 

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                 

 

1) Městská část 
 

                 

 

2) Dotčené orgány 
 

                 

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                 

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2944302 
 

Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení 
s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou 
žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu 
zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh 
posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): 
V rámci předložených návrhů změn je: 
27. U 1301/01 akceptovatelná - změna 
prostorového uspořádání z funkce: kód B v ploše 
SV na funkci: kód C v části plochy SV - Přístavba 
skladové haly. 

  

 
 

           

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944342 
 

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

 

 
 

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944602 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944632 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 
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14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Částečný souhlas 2932840 
 

Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: 
Ad č . U 1301/01 - Navrhovaná změna se nachází 
v oblasti, kde v současné době dochází k 
významnému překračování imisního limitu ročních 
koncentrací benzo(a)pyrenu. Upozorňujeme, že u 
budoucích návrhů záměrů bude vyžadována 
aplikace opatření vyplývajících z hlavních 
koncepčních dokumentů, platných na území hl. 
města Prahy, cílených na dosažení podlimitních 
koncentrací znečišťujících látek na území hl. města 
Prahy a jejich trvalou udržitelnost. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932867 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění: 
 
 
Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny 
úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi 
hájených zájmů přijatelný bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932896 
 

Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), v platném znění: 
Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů 
úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o 
v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, 
dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 
2018. Prezentovaný soubor úprav se týká 
především změn míry využití území a neměli jsme 
k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme 
uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve 
stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy 
(U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v 
nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K 
vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ 
HMP nemáme připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2932925 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
státní správy 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, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
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2 Ministerstvo kultury ČR 
          

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2932809 
 

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 k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy sohlasíme bez připomínek. 

 

 
 

       

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 2932641 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav 
ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné 
požadavky, pokud bude dodržena ochrana 
stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná 
pásma těchto spojů včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. 

 

 
 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

13 Státní energetická inspekce ČR, 
územní inspektorát pro hl.m. 
Prahu 
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8 Státní pozemkový úřad - Krajský 
pozemkový úřad pro hl. m. Prahu 

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932697 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního 
města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 
169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, 
ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném 
projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 
1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 
1175/01, U 1193/01, 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 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 a U 1305/01 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, které se dotý-kají 
katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, 
Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, 
Kunra-tice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, 
Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice, 
Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/ 
o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoj
e/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktua
lne_porizovane_zmeny/index.html, mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla 
(https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) 
a surovinového registru – ložiska a prognózní 
zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), 
příslušných geologických a 
inženýrskogeologických podkladů (přístupných na 
adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) 
ČGS konstatuje, že: 
1) Na řešených územích se nenalézají výhradní 
ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených 
nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu 
by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů]. 

 

 
 

         

           

              

 

Z 1301 / 01 
     

Str. 285 z 310 
  



              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932725 
 

2) V zájmových územích také nejsou evidovaná 
žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932753 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že v rámci veřejného 
projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy z hlediska geologických zájmů 
chráněných zvláštními právními předpisy 
neuplatňuje připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2932669 
 

V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 
úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, 
že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2932613 
 

K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 
1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 
1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 
1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 
1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 
1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 
1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) n e m á 
odbor INV připomínky. 
Předmětné změny řeší navýšení kódu využití 
území. 

 

 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945739 
 

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém 
vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 
2016. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945767 
 

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 se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace 
(dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. 
Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 
- Řešené 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a  
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https://geoportal.npu.cz/web. 
    

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Souhlas 2945795 
 

Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření 
Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních 
hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání 
změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy 
zásadní připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2945896 
 

Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k 
veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o 
vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které 
obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: 
Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 
169742/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze. 

 

 
 

         

           

              

 

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

Jiné 2932980 
 

Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují 
celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se 
záměrů konkrétních staveb v oblastech městských 
částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní 
Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, 
Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - 
Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - 
Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - 
Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, 
Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - 
Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. 
Jedná se pouze o změny charakteru prostorového 
uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle 
vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné 
domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší 
míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, 
nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. 
Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její 
zajištění v převážné většině případů bez problémů 
řešit ve vazbě na existující STL distribuční 
soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům 
ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů  
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149 Pražská plynárenská Distribuce, 
a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.. 

Jiné 2933009 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 
1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933041 
 

U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízenr s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933070 
 

V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

 

 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Souhlas 2932781 
 

K navrženým změnám nemáme námitek. V 
řešených územích se nenachází zařízení GasNet a 
v současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNets.r.o. 

 

 
 

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944710 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou máme k zahájení řizeni o vydání změn vlny 
01 úprav Územniho plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni: 
Obecné připomlnky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě , je podmínkou výstavby 
vybudováni vodovodnl sitě a její napojeni na 
vodovodni systém hl. města Prahy. 
V připominkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nacházi mistni sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracováni následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944763 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 
úprav Územnlho plánu sídelnlho útvaru hl. m.  
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Prahy následující připomínky a upozorněni : 
Obecné připomínky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmlnkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a 
její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

     

               

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944792 
 

Při řešení problematiky dešt'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich 
využívání v místě dopadu před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musl 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešt'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

 
 

       

            

               

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944821 
 

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

 

 
 

       

            

               

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944826 
 

U1301/01 -lokalita leži v povodí PČOV H. 
Počernice - Čertousy; vzhledem kjeji omezené 
kapacitě bude napojení možné až po dokončení 
její intenzifikace a po zahájení zkušebního provozu 

 

 
 

       

            

               

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944854 
 

V případě vodovodnlch í kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svíslýmí rovinami 
vedenýmí na obě strany od potrubl nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do ON 
500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubl 
U vodovodnlch řadů a kanalizačních stok nad ON 
500 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od 
vnějšiho líce nadzemnlho objektů nebo 
podzemniho obrysu objektu 
U vodovodních řadů nebo kanalizačnich stok nad 
ON 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšiho 
líce zvyšuji o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS 
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5) Návrh pořizovatele 
 
 
6) Doplněk návrhu 
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Z 1304 / 01 
 

                 

 

Místa  
              

 

Praha - Čakovice, k.ú. Čakovice  
 

 

                 

 

Předmět: 
              

 

Výstavba ZŠ 
 

                 

 

Z: 
              

                 

 

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

                 

 

Na: 
              

 

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

                 

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                 

 

1) Městská část 
 

                 

 

2) Dotčené orgány 
 

                 

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                 

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2944303 
 

Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení 
s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou 
žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu 
zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh 
posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): 
V rámci předložených návrhů změn je: 
28. U 1304/01 akceptovatelná - změna 
prostorového uspořádání z funkce: kód D v ploše 
SV na funkci: kód F v části plochy SV - Výstavba 
ZŠ. 

  

 
 

           

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944343 
 

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

 

 
 

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944603 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944633 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 
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14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2932836 
 

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 
01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 
1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, 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 
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 hlavního města Prahy – řízení o vydání 
změn 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto 
stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: 
Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o 
zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. Jedná se v převážné míře o málo 
významné úpravy územního plánu vázané k 
výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či 
bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo 
přístavbám objektů občanské vybavenosti, 
skladovým objektům apod. 
K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP 
MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. 
MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní 
předkládanému dokumentu se orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. 
U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními 
úpravami souhlasil bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932868 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění: 
 
 
Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny 
úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi 
hájených zájmů přijatelný bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932897 
 

Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní  
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zákon), v platném znění: 
Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů 
úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o 
v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, 
dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 
2018. Prezentovaný soubor úprav se týká 
především změn míry využití území a neměli jsme 
k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme 
uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve 
stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy 
(U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v 
nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K 
vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ 
HMP nemáme připomínky. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2932926 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
státní správy 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, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
          

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2932810 
 

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 k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších  
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předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy sohlasíme bez připomínek. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 2932642 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav 
ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné 
požadavky, pokud bude dodržena ochrana 
stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná 
pásma těchto spojů včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. 

 

 
 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932698 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního 
města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 
169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, 
ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném 
projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 
1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 
1175/01, U 1193/01, 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 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 a U 1305/01 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, které se dotý-kají 
katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, 
Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, 
Kunra-tice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, 
Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice,  
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Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/ 
o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoj
e/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktua
lne_porizovane_zmeny/index.html, mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla 
(https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) 
a surovinového registru – ložiska a prognózní 
zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), 
příslušných geologických a 
inženýrskogeologických podkladů (přístupných na 
adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) 
ČGS konstatuje, že: 
1) Na řešených územích se nenalézají výhradní 
ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených 
nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu 
by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů]. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932726 
 

2) V zájmových územích také nejsou evidovaná 
žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932754 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že v rámci veřejného 
projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy z hlediska geologických zájmů 
chráněných zvláštními právními předpisy 
neuplatňuje připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2932670 
 

V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 
úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, 
že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2932614 
 

K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 
1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 
1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 
1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 
1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 
1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 
1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) n e m á 
odbor INV připomínky. 
Předmětné změny řeší navýšení kódu využití 
území. 

 

 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945740 
 

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém 
vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 
2016. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945768 
 

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 se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace 
(dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. 
Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 
- Řešené 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 

 

 
 

       

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Souhlas 2945796 
 

Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření 
Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních 
hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání 
změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy 
zásadní připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2945897 
 

Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k 
veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o 
vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které 
obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: 
Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 
169742/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze. 

 

 
 

         

           

              

 

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

Jiné 2932981 
 

Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují 
celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se 
záměrů konkrétních staveb v oblastech městských 
částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní 
Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, 
Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - 
Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - 
Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - 
Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, 
Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - 
Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. 
Jedná se pouze o změny charakteru prostorového 
uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle 
vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné 
domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší  
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míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, 
nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. 
Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její 
zajištění v převážné většině případů bez problémů 
řešit ve vazbě na existující STL distribuční 
soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům 
ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenď). 

    

              

 

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

Jiné 2933010 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 
1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933042 
 

U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízenr s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933071 
 

V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

 

 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Souhlas 2932782 
 

K navrženým změnám nemáme námitek. V 
řešených územích se nenachází zařízení GasNet a  
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v současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNets.r.o. 

    

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944711 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou máme k zahájení řizeni o vydání změn vlny 
01 úprav Územniho plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni: 
Obecné připomlnky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě , je podmínkou výstavby 
vybudováni vodovodnl sitě a její napojeni na 
vodovodni systém hl. města Prahy. 
V připominkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nacházi mistni sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracováni následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944727 
 

U1304/01 - v dotčeném území je nutno respektovat 
stávajíci přiváděcí řad DN 1600, který prochází 
přes pozemek parc. č.1280/20 

 

 
 

       

         

            

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944764 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 
úprav Územnlho plánu sídelnlho útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni : 
Obecné připomínky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmlnkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a 
její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944793 
 

Při řešení problematiky dešt'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich 
využívání v místě dopadu před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musl 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešt'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944822 
 

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

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944855 
 

V případě vodovodnlch í kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svíslýmí rovinami  
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vedenýmí na obě strany od potrubl nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do ON 
500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubl 
U vodovodnlch řadů a kanalizačních stok nad ON 
500 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od 
vnějšiho líce nadzemnlho objektů nebo 
podzemniho obrysu objektu 
U vodovodních řadů nebo kanalizačnich stok nad 
ON 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšiho 
líce zvyšuji o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS 

    

           

 

5) Návrh pořizovatele 
 

           

  

 
  

           

 

6) Doplněk návrhu 
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Z 1305 / 01 
 

                 

 

Místa  
              

 

Praha - Újezd, k.ú. Újezd u Průhonic 
 

 

                 

 

Předmět: 
              

 

Výstavba rodinného domu s bazénem 
 

                 

 

Z: 
              

                 

 

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

                 

 

Na: 
              

 

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

                 

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření dohodovací jednání vyhodnocení 
 

                 

 

1) Městská část 
 

                 

 

2) Dotčené orgány 
 

                 

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

            

              

                 

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

            

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 2944305 
 

Dopisem podaným dne 24. 1. 2019 obdržela 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již 
pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve 
smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno 
i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), a v souladu s § 47 odstavec 2, ve spojení 
s § 55 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou 
žádost o vydání stanoviska (vyjádření) k návrhu 
zadání změn vlny 01 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh 
posoudila a vydává toto stanovisko (vyjádření): 
V rámci předložených návrhů změn je: 
29. U 1305/01 akceptovatelná - změna 
prostorového uspořádání z funkce: kód B v ploše 
OB na funkci: kód C v části plochy OB - Výstavba 
rodinného domu s bazénem. 

  

 
 

           

              

                 

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944344 
 

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

 

 
 

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944604 
 

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: 
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v 
současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – 
chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, 
která v případě, že bude predikováno překročení 
hygienických limitů vibrací ve stávajících 
chráněných prostorech, povedou k dosažení 
podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem. 
4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů 
neionizujícímu záření pro fyzické osoby v 
komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 

 

 
 

         

           

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2944634 
 

Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a 
rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 
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14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 2932837 
 

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů Změny vlny 
01 úprav U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 
1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1193/01, 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 
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 hlavního města Prahy – řízení o vydání 
změn 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního 
města Prahy posoudil výše uvedený návrh změn 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy a jako dotčený orgán podle § 52 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
z hlediska jím chráněných zájmů vydává toto 
stanovisko: 
Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění: 
Podkladem pro toto vyjádření je oznámení o 
zahájení řízení o návrzích změn vlny 01 úprav 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy. Jedná se v převážné míře o málo 
významné úpravy územního plánu vázané k 
výstavbě nebo přístavbám rodinných domů, či 
bytových domů, v menší míře pak k výstavbě nebo 
přístavbám objektů občanské vybavenosti, 
skladovým objektům apod. 
K navrhovaným změnám se zdejší orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil již v rámci souboru vyjádření OCP 
MHMP SZn. S-MHMP 411783/2018 OCP, č. j. 
MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 2018. K nyní 
předkládanému dokumentu se orgán ochrany 
ovzduší vyjádřil připomínky pouze k úpravám ozn. 
U 1235/01, U 1261/01, U 1301/01. S ostatními 
úpravami souhlasil bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932869 
 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 
4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění: 
 
 
Zahájení řízení o vydání uvedených změn vlny 
úprav 01 ÚPNSÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi 
hájených zájmů přijatelný bez připomínek. 

 

 
 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 2932898 
 

Z hlediska ochrany vod dle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní  
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zákon), v platném znění: 
Z hlediska ochrany vod jsme se k souboru návrhů 
úprav územního plánu vlny 01 již vyjadřovali, a t o 
v rámci souhrnného stanoviska OCP MHMP, 
dopisem č. j. MHMP 411783/2018 ze dne 26. 4. 
2018. Prezentovaný soubor úprav se týká 
především změn míry využití území a neměli jsme 
k němu připomínky. V případě dvou úprav jsme 
uplatnili pouze upozornění, že se nacházejí ve 
stanoveném záplavovém území. Tyto dvě úpravy 
(U 1215/1 a U 1244/01) však nejsou obsaženy v 
nyní projednávaném souboru úprav této vlny 01. K 
vydání výše uvedených změn vlny 01 úprav ÚP SÚ 
HMP nemáme připomínky. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 2932927 
 

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
státní správy 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, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

          

            

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
          

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
          

              

 

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

          

            

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

          

            

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
          

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 2932811 
 

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 k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších  

 

 
 

       

           

              

 

Z 1305 / 01 
     

Str. 304 z 310 
  



              

       

předpisů, uplatňuje k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy sohlasíme bez připomínek. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 2932643 
 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve 
smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). 
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám 
sděluji, že k předmětným změnám vlny 01 úprav 
ÚP SÚ hl. města Prahy neuplatňujeme žádné 
požadavky, pokud bude dodržena ochrana 
stávajících RR spojů Ministerstva vnitra. Ochranná 
pásma těchto spojů včetně uvedení podélných 
profilů s vyznačením výšek nad terénem byla 
uvedena v poskytnutých územně analytických 
podkladech. 

 

 
 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932699 
 

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanove-ním 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením Magistrátu hlavního 
města Prahy, odboru územního rozvoje, čj. MHMP 
169742/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 169742/2019, 
ze dne 23. ledna 2019 informována o veřejném 
projednání změn vlny 01 úprav U 1024/01, U 
1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 
1175/01, U 1193/01, 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 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 a U 1305/01 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy, které se dotý-kají 
katastrálních území Čakovice, Dolní Chabry, 
Holyně, Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, 
Kunra-tice, Letňany, Lipence, Miškovice, Nebušice, 
Písnice, Řeporyje, Šeberov, Troja, Třeboradice,  
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Újezd u Průhonic a Velká Chuchle. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
dostupné na http://www.praha.eu/jnp/cz/ 
o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoj
e/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktua
lne_porizovane_zmeny/index.html, mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla 
(https:// mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) 
a surovinového registru – ložiska a prognózní 
zdroje (https: //mapy. geology.cz/suris/), 
příslušných geologických a 
inženýrskogeologických podkladů (přístupných na 
adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) 
ČGS konstatuje, že: 
1) Na řešených územích se nenalézají výhradní 
ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených 
nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu 
by se vztahovaly platné právní předpisy [zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů]. 

    

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932727 
 

2) V zájmových územích také nejsou evidovaná 
žádná hlavní důlní díla ani registrovaná 
poddolovaná území. 

 

 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Souhlas 2932755 
 

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že v rámci veřejného 
projednání změn vlny 01 úprav ÚPSÚ hlavního 
města Prahy z hlediska geologických zájmů 
chráněných zvláštními právními předpisy 
neuplatňuje připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Bez připomínek 2932671 
 

V rámci veřejného projednání návrhů změn vlny 01 
úprav Územního plánu SÚ hl. m. Prahy sdělujeme, 
že k prezentovaným návrhům nemáme připomínky. 

 

 
 

           

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 2932615 
 

K vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP (U 
1024/01, 1025/01, 1046/01, 1089/01, 1121/01, 
1175/01, 1193/01, 1213/01, 1220/01, 1232/01, 
1233/01, 1235/01, 1241/01, 1242/01, 1243/01, 
1245/01, 1246/01, 1249/01, 1253/01, 1258/01, 
1260/01, 1261/01, 1265/01, 1267/01, 1281/01, 
1288/01, 1301/01, 1304/01 a 1305/01) n e m á 
odbor INV připomínky. 
Předmětné změny řeší navýšení kódu využití 
území. 

 

 
 

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945741 
 

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
uplatnilo Ministerstvo kultury požadavky ve svém 
vyjádření č. j. MK 52711/2016 OPP ze dne 16. 8. 
2016. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 2945769 
 

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 se z hlediska zájmu státní 
památkové péče nachází: 
- Ochranné pásmo pražské památkové rezervace 
(dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. 
Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové 
rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
3333. 
- Řešené 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. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 

 

 
 

       

           

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Souhlas 2945797 
 

Na základě, v úvodu uvedeného vyjádření 
Ministerstva kultury v posuzované věci z let 2016, 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních 
hodnot v posuzovaném území, nemá k vydání 
změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy 
zásadní připomínky. 

 

 
 

         

           

              

 

134 Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v hl.m. Praze 

Jiné 2945898 
 

Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), k 
veřejné vyhlášce - oznámení o zahájení řízení o 
vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP, které 
obdržel dne 25. 1. 2019, sděluje následující: 
Žádost čj. MHMP 169742/2019, Sp. zn. S-MHMP 
169742/2019 byla vyřízena pracovištěm 
generálního ředitelství NPÚ 14. 2. 2019, a to pod 
čj. NPÚ-310/6961/2019. Přikládáme v příloze. 

 

 
 

         

           

              

 

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

Jiné 2932982 
 

Aktuálně projednávané návrhy změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání obsahují 
celkem 29 dílčích změn (úprav), týkajících se 
záměrů konkrétních staveb v oblastech městských 
částí Praha 18 (Letňany), Praha 20 (Horní 
Počernice), Praha - Čakovice (+ Miškovice, 
Třeboradice), Praha - Velká Chuchle, Praha - 
Troja, Praha - Řeporyje, Praha - Koloděje, Praha - 
Libuš (+ Písnice), Praha - Újezd, Praha - 
Klánovice, Praha - Lipence, Praha - Nebušice, 
Praha - Šeberov, Praha - Kunratice, Praha - 
Slivenec (+ Holyně) a Praha - Dolní Chabry. 
Jedná se pouze o změny charakteru prostorového 
uspořádání, resp. míry využití území, v již předešle 
vymezených plochách funkce čistě obytné (rodinné 
domy, polyfunkční dům, obytný soubor), v menší  
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míře funkce všeobecně smíšené, obchodní, 
nerušící výroby a služeb, veřejné vybavenosti. 
Co se týká plynofikace plánované výstavby, lze její 
zajištění v převážné většině případů bez problémů 
řešit ve vazbě na existující STL distribuční 
soustavu, provozovanou naší společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., v uvedených územích. 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro zástavbu dle příslušných změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP budou nadále jednotlivým investorům 
ze strany naší a.s. standardně stanovovány dle 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 
62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o 
připojení k distribuční soustavě, podaných 
prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu 
(obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu 
s udělenou licencí Energetického regulačního 
úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými 
kontakty je k dispozici na internetových stránkách 
ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenď). 

    

              

 

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

Jiné 2933011 
 

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále 
obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 
68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná 
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., 
v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení, odst. 
1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a 
příslušných technických předpisů (zvi. ČSN 
736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933043 
 

U vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízenr s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

 

 
 

       

         

           

              

 

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

Jiné 2933072 
 

V případě, že tento stupeň řízení o vydání změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

 

 
 

         

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Souhlas 2932783 
 

K navrženým změnám nemáme námitek. V 
řešených územích se nenachází zařízení GasNet a  
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v současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNets.r.o. 

    

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944712 
 

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou máme k zahájení řizeni o vydání změn vlny 
01 úprav Územniho plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni: 
Obecné připomlnky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě , je podmínkou výstavby 
vybudováni vodovodnl sitě a její napojeni na 
vodovodni systém hl. města Prahy. 
V připominkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nacházi mistni sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracováni následných stupňů projektové 
dokumentace. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944765 
 

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k zahájení řízení o vydání změn vlny 01 
úprav Územnlho plánu sídelnlho útvaru hl. m. 
Prahy následující připomínky a upozorněni : 
Obecné připomínky : 
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je 
podmlnkou výstavby vybudování kanalizačnl sítě a 
její napojeni na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944794 
 

Při řešení problematiky dešt'ových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5) jejich 
využívání v místě dopadu před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musl 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok dešt'ových vod. I v souladu s připravovanou 
strategii adaptace pro změnu klimatu je třeba 
srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat 
v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944823 
 

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

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 2944827 
 

U1305/01 -lokalita leží v povodí PČOV Újezd u 
Průhonic; vzhledem k její omezené kapacitě bude 
napojení možné až po dokončeni její intenzifikace 
a po zahájeni zkušebního provozu 

 

 
 

       

           

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 2944856 
 

V případě vodovodnlch í kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svíslýmí rovinami 
vedenýmí na obě strany od potrubl nebo vně jiného  
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vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do ON 
500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubl 
U vodovodnlch řadů a kanalizačních stok nad ON 
500 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a dalších 2 m od 
vnějšiho líce nadzemnlho objektů nebo 
podzemniho obrysu objektu 
U vodovodních řadů nebo kanalizačnich stok nad 
ON 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšiho 
líce zvyšuji o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS 

    

           

 

5) Návrh pořizovatele 
 

           

  

 
  

           

 

6) Doplněk návrhu 
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