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Z: 
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Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

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 Jiné 
 

2963508 
   

HSHMP bere vyhodnocení vlivů změny na 
udržitelný rozvoj území na vědomí a zároveň však 
jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů 
a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy  
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(hluk a vibrace). 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona 
258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“). 
Jedná se mimo jiné o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 

  

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového řízení 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2963514 
  

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 
Z hlediska ochrany vod: 
K úpravám Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy vlny 01: 
U 1020/01 (změna kódu míry využití území z SV-C 
na SV-E pro umožnění výstavby polyfunkčního 
areálu, Praha 10 – Strašnice) nemáme z hlediska 
ochrany vod žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 
 

2963576 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto vyjádření je dokument  

  

            

             

 

Z 1020 / 01 
    

Str. 2 z 43 
 



             

          

„Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1020/01, U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný 
rozvoj území“ a „Verifikační stanovisko 
zpracovatele Vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území ke změně prostorového uspořádání 
změny/úpravy územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy č. U 1237/01“, zpracované společností 
EKOLA group spol. s r. o. 
K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci 
stanoviska zn. S-MHMP 127210/2019 OCP, 
MHMP 127210/2019, vydaného OCP MHMP dne 
8. 3. 2019. 
K posuzovaným změnám č. U 1217/01 a U 
1237/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů 
následující připomínky. S ostatními návrhy změn z 
hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez 
připomínek. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 
 

2963580 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění (dále jen zákon): 
S návrhem úprav Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy vlny 01 č. U 1020/01, U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287 souhlasíme bez 
připomínek. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2963584 
  

Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí 
podle § 22 písm. d) a § 23 odst. 10 písm. a) 
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů: 
Ke změnám (úpravám) Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy č. U 1020/01,U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 bylo odborem 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
(dále též „OCP MHMP“) vydáno stanovisko č. j. 
MHMP 1476406/209 ze dne 20. 8. 2019. 
Podkladem pro toto stanovisko bylo „Vyhodnocení 
vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy č. U 020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 
1287/01 na udržitelný rozvoj území“ (EKOLA 
group, spol. s r.o. – Ing. Libor Ládyš; 09/2018). 
S ohledem na výše uvedené nepovažuje CP 
MHMP za nezbytné své původní stanovisko č. j. 
MHMP 1476406/209 ze dne 20. 8. 2019 doplňovat. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2963588 
  

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 
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19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
         

             

 

16 Ministerstvo obrany - Sekce 
nakládání s majetkem MO - odbor 
ochrany územních zájmů 

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2962961 
  

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní 
správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení 
§ 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
ve zněm pozdějších předpisů, obdržel dne 22. 11. 
2019 Vaše oznámení čj. MHMP 2326590/2019 o 
zahájení řízení o vydám změn 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a o veřejném 
projednávání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný 
rozvoj území Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ 
nemá k řízení o vydám změn 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a k 
vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Částečný souhlas 
 

2963494 
  

Ministerstvo obrany (dále jen ,,MO“), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“) a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl.m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle §175 Zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 

 

  

            

             

 

Z 1020 / 01 
    

Str. 4 z 43 
 



             

          

Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení poři- zovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD”) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto 
zájmového (vymezeného) území byl předán v 
rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 
175, zákona č. 183/2006 Sb.. 

  

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2963487 
  

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 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy souhlasíme bez připomínek. 
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 01 úprav 
U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 
ÚPSÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude návrhem těchto změn nijak omezena. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Návrhem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy nebude dotčena ochrana 
plynárenských zařízení na území hlavního města 
Prahy. 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změn vlny úprav vlny 01 úprav U 1020/01, 
U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy nebudou energetická zařízení na 
území hlavního města Prahy nijak dotčena. 
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7 Ministerstvo vnitra ČR 
          

              

 

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 
 

2962990 
  

ČGS konstatuje, že: 
1) Na předmětném území 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). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

   

           

             

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2962995 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci 
zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav 
ÚPSÚHMP a o veřejném projednání vyhodnocení 
vlivů změn na udržitelný rozvoj území další 
připomínky. 

   

           

             

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Souhlas 
 

2963316 
  

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

   

             

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Jiné 
 

2963320 
  

V případě návrhu U 1020/01, kde řešené území 
zahrnuje i pozemek parc. č. 4482 / 1, kat. úz. 
Strašnice ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. 
Prahy, a.s. (komunikace), bereme na vědomí 
informaci sdělenou při veřejném projednání, že dle 
výchozí podkladové studie “Polyfunkční objekt  
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Průběžná“ není komunikace daným záměrem 
dotčena. 

  

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2962952 
  

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

  

            

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2963328 
  

K předloženým změnám n e m á odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Jedná se o 
změny kódů využití pozemků. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2962976 
  

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
Národní památkový ústav vydal písemné vyjádření 
č.j. NPÚ-310/62046/2016, k návrhu č.j. NPU-
310/21343/2018. Písemné odborné vyjádření bylo 
zpracováno v součinnosti s NPÚ ÚOP v Praze. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2962980 
  

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. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 
 

2962984 
  

K zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 
1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot 
v posuzovaných územích, nemá k vydání změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní 
připomínky. 

  

          

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2963503 
  

Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu zadaní 
změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy máme následující 
připomínky k níže uvedeným úpravám: 
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Likvidaci srážkových vod v dané lokalitě je potřeba 
řešit v souladu s § 5 odst. 3 zákona č.254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon). Upozorňujeme, že navýšením kódu míry 
využití území se snižuje koeficient zeleně a zvyšuje 
koeficient zastavěné plochy. Dojde tedy ke zvýšení 
množství odváděných srážkových vod. U úpravy U 
1287/01, která se nachází v k. ú. Vysočany, budou 
srážkové vody pravděpodobně odváděny do 
vodního toku Rokytka. Vodní tok Rokytka ústí do 
Libeňských doků, které se při povodni 
přečerpávají. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2963592 
  

Aktuálně projednávaná fáze návrhů změn vlny 01 
úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání 
obsahuje následující stavební záměry, kde se 
jedná pouze o změny charakteru prostorového 
uspořádání, resp. míry využití území v již předešle 
vymezených plochách předmětné funkce, změnami 
nedochází k rozšíření zastavitelného území, ani se 
nemění koncepce dopravní či technické 
infrastruktury. 
Co se týká možné plynofikace plánované zástavby, 
lze její zajištění ve všech případech výše 
uvedených změn/úprav 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, v 
přilehlých či nejbližších ulicích (pro některé 
dotčené pozemky, resp. na nich umístěné původní 
objekty, jsou již z minulosti zřízeny i plynovodní 
přípojky, v případě jejich nevyhovujícího 
dispozičního umístění či kapacity budou navrženy 
jejich přeložky - viz dále uvedené podmínky dle 
zákona č.458/2000 Sb., v platném znění. 
Energetický zákon). 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro zástavbu na územích uvedených návrhů změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou jednotlivým 
investorům zástavby ze strany naší společnosti 
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 
 

2963596 
  

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci území 
dotčených uvedenými návrhy změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP požadujeme obecně zohlednit  
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ustanovení Energetického zákona, zvi. § 68 (s 
upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném 
znění, ČI. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných pásmech, a příslušných technických 
předpisů (zvi. CSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 
12279 a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01). Plynárenská zařízení distribuční soustavy 
jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. 
Energetického zákona zřizována a provozována ve 
veřejném zájmu. U případných 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 
 

2963600 
  

V případě, že tento stupeň projednávání 
předmětných návrhů 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^. 

   

           

             

              

 

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

Bez připomínek 
 

2963333 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhu na vydání změn vlny 
01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 
1287/01 ÚP SÚ HMP a výsledkům vyhodnocení 
vlivu změn na udržitelný rozvoj území, o jejichž 
projednávání jste nás informovali dopisem čj. 
MHMP 2326590/2019, resp. S-MHMP 
2326590/2019 ze dne 22.11.2019, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Bez připomínek 
 

2963499 
  

K navrženým změnám U 1020/01, U 1217/01, U 
1237/01,1/1287/01 nemáme námitek. 
V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v 
současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNet s.r.o. 

   

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2963003 
  

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

Částečný souhlas 
 

2963007 
  

U 1020/01 - v dotčeném území je nutno 
respektovat stávající řad DN 400, který prochází 
přes pozemky pare. č.3425/1, 3426/3 a 4482/1. 
Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu 
VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci 
územního rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu 
DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 Zaokruhování 
vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD1" (všech etap 
stavby), která je podmiňující pro obnovu 
vodovodního řadu DN 1200 Chodová - Kyjský uzel, 
ze kterého je zásobován VDJ Kozinec. PVS 
výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání 
pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo 
jiné na výsledcích stavebních řízení a PVS tedy 
nemůže jeho vydání zaručit. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2963017 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP 
následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky srážkových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok srážkových vod. 
- 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 
 

2963024 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 
500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 
500 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 
m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního 
obrysu objektu 
U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad 
DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího 
líce zvyšují o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS. 
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Z 1217 / 01 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 5, k.ú. Jinonice 
 

 

                  

 

Předmět: 
               

 

Obytný soubor - BYDLENÍ  JINONICE 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

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

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

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 Jiné 
 

2963509 
   

HSHMP bere vyhodnocení vlivů změny na 
udržitelný rozvoj území na vědomí a zároveň však 
jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů 
a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona 
258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“).  
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Jedná se mimo jiné o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 

  

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového řízení 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2963515 
  

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 
Z hlediska ochrany vod: 
K úpravám Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy vlny 01: 
U 1217/01 (změna kódu míry využití území z OB-F 
na OB-D pro umožnění výstavby obytného souboru 
Bydlení Jinonice) nemáme z hlediska ochrany vod 
žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Částečný souhlas 
 

2963578 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto vyjádření je dokument 
„Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1020/01, U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný 
rozvoj území“ a „Verifikační stanovisko 
zpracovatele Vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území ke změně prostorového uspořádání  
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změny/úpravy územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy č. U 1237/01“, zpracované společností 
EKOLA group spol. s r. o. 
K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci 
stanoviska zn. S-MHMP 127210/2019 OCP, 
MHMP 127210/2019, vydaného OCP MHMP dne 
8. 3. 2019. 
K posuzovaným změnám č. U 1217/01 a U 
1237/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů 
následující připomínky. 
Ad č. U 1217/01 – Navrhovaná změna se nachází 
na v oblasti, kde je překračován imisní limit ročních 
koncentrací benzo(a)pyrenu (o 30%). Úpravou 
územního plánu má dojít k navýšení míry využití 
území v ploše obytné z kódu B na D. Uvažovaný 
záměr pravděpodobně vyvolá dopravní intenzitu ve 
výši 420 jízd, oproti stávajícímu plánu 160 jízd. V 
řešeném území se nepředpokládá napojení na 
systém zásobování tepelnou energií. Z hlediska 
ochrany ovzduší je původně navrhované využití 
území (platný stav v ÚP) vhodnější. Realizace 
navrhované změny bude možná jen při současné 
aplikaci kompenzačních opatření a opatření 
vyplývajících z hlavního koncepčního dokumentu z 
hlediska ochrany ovzduší – Programu zlepšování 
kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01, který 
přijalo HMP jako závazný dokument s cílem v co 
nejkratší době dosáhnout imisních limitů na celém 
území města a trvale je udržet. Vhodným 
kompenzačním opatřením může být např. návrh 
výsadby zeleně nad rámec požadavku na výsadbu 
za kácení. 
 

 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 
 

2963581 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění (dále jen zákon): 
S návrhem úprav Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy vlny 01 č. U 1020/01, U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287 souhlasíme bez 
připomínek. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2963585 
  

Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí 
podle § 22 písm. d) a § 23 odst. 10 písm. a) 
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů: 
Ke změnám (úpravám) Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy č. U 1020/01,U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 bylo odborem 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
(dále též „OCP MHMP“) vydáno stanovisko č. j. 
MHMP 1476406/209 ze dne 20. 8. 2019. 
Podkladem pro toto stanovisko bylo „Vyhodnocení 
vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy č. U 020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 
1287/01 na udržitelný rozvoj území“ (EKOLA  
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group, spol. s r.o. – Ing. Libor Ládyš; 09/2018). 
S ohledem na výše uvedené nepovažuje CP 
MHMP za nezbytné své původní stanovisko č. j. 
MHMP 1476406/209 ze dne 20. 8. 2019 doplňovat. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2963589 
  

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 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
         

             

 

16 Ministerstvo obrany - Sekce 
nakládání s majetkem MO - odbor 
ochrany územních zájmů 

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2962962 
  

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní 
správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení 
§ 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
ve zněm pozdějších předpisů, obdržel dne 22. 11. 
2019 Vaše oznámení čj. MHMP 2326590/2019 o 
zahájení řízení o vydám změn 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a o veřejném 
projednávání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný 
rozvoj území Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ 
nemá k řízení o vydám změn 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a k 
vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Částečný souhlas 
 

2963496 
  

Ministerstvo obrany (dále jen ,,MO“), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu  
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(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“) a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl.m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle §175 Zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení poři- zovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD”) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto 
zájmového (vymezeného) území byl předán v 
rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 
175, zákona č. 183/2006 Sb.. 

  

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2963488 
  

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 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy souhlasíme bez připomínek. 
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 01 úprav 
U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 
ÚPSÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené  
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prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude návrhem těchto změn nijak omezena. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Návrhem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy nebude dotčena ochrana 
plynárenských zařízení na území hlavního města 
Prahy. 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změn vlny úprav vlny 01 úprav U 1020/01, 
U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy nebudou energetická zařízení na 
území hlavního města Prahy nijak dotčena. 

   

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR 
          

              

 

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 
 

2962991 
  

ČGS konstatuje, že: 
1) Na předmětném území 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). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

   

           

             

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2962994 
  

2) Navrhovaná změna 1217/01 se nachází v těsné 
blízkosti (bezprostředně severně a severozápadně)  
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od hranice Přírodního parku Prokopské a Dalejské 
údolí, a cca 100 m západně od hranice Přírodní 
rezervace Prokopské údolí – dvou mimořádně 
přírodovědecky významných oblastí. Při realizaci 
změny (výstavby obytného souboru Bydlení 
Jinonice, viz on-line dostupný návrh zadání změny) 
je třeba plně respektovat podmínky ochranné zóny 
obou velkoplošných chráněných území. Je 
bezpodmínečně nutné, aby realizace změny byla 
prováděna v souladu s požadavky orgánů ochrany 
přírody, které o ní musí být také s předstihem 
informovány. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2962996 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci 
zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav 
ÚPSÚHMP a o veřejném projednání vyhodnocení 
vlivů změn na udržitelný rozvoj území další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Souhlas 
 

2963317 
  

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

  

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2962953 
  

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

  

            

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2963329 
  

K předloženým změnám n e m á odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Jedná se o 
změny kódů využití pozemků. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2962977 
  

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
Národní památkový ústav vydal písemné vyjádření 
č.j. NPÚ-310/62046/2016, k návrhu č.j. NPU-
310/21343/2018. Písemné odborné vyjádření bylo 
zpracováno v součinnosti s NPÚ ÚOP v Praze. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2962981 
  

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  
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Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních 
smluv 
pod č. 99/2000. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 
 

2962985 
  

K zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 
1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot 
v posuzovaných územích, nemá k vydání změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní 
připomínky. 

  

          

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2963504 
  

Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu zadaní 
změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy máme následující 
připomínky k níže uvedeným úpravám: 
Likvidaci srážkových vod v dané lokalitě je potřeba 
řešit v souladu s § 5 odst. 3 zákona č.254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon). Upozorňujeme, že navýšením kódu míry 
využití území se snižuje koeficient zeleně a zvyšuje 
koeficient zastavěné plochy. Dojde tedy ke zvýšení 
množství odváděných srážkových vod. U úpravy U 
1287/01, která se nachází v k. ú. Vysočany, budou 
srážkové vody pravděpodobně odváděny do 
vodního toku Rokytka. Vodní tok Rokytka ústí do 
Libeňských doků, které se při povodni 
přečerpávají. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963593 
  

Aktuálně projednávaná fáze návrhů změn vlny 01 
úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání 
obsahuje následující stavební záměry, kde se 
jedná pouze o změny charakteru prostorového 
uspořádání, resp. míry využití území v již předešle 
vymezených plochách předmětné funkce, změnami 
nedochází k rozšíření zastavitelného území, ani se 
nemění koncepce dopravní či technické 
infrastruktury. 
Co se týká možné plynofikace plánované zástavby, 
lze její zajištění ve všech případech výše 
uvedených změn/úprav 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, v 
přilehlých či nejbližších ulicích (pro některé 
dotčené pozemky, resp. na nich umístěné původní 
objekty, jsou již z minulosti zřízeny i plynovodní 
přípojky, v případě jejich nevyhovujícího 
dispozičního umístění či kapacity budou navrženy 
jejich přeložky - viz dále uvedené podmínky dle  
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zákona č.458/2000 Sb., v platném znění. 
Energetický zákon). 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro zástavbu na územích uvedených návrhů změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou jednotlivým 
investorům zástavby ze strany naší společnosti 
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 
 

2963597 
  

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci území 
dotčených uvedenými návrhy změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP požadujeme obecně zohlednit 
ustanovení Energetického zákona, zvi. § 68 (s 
upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném 
znění, ČI. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných pásmech, a příslušných technických 
předpisů (zvi. CSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 
12279 a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01). Plynárenská zařízení distribuční soustavy 
jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. 
Energetického zákona zřizována a provozována ve 
veřejném zájmu. U případných 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 
 

2963601 
  

V případě, že tento stupeň projednávání 
předmětných návrhů 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^. 

   

           

             

              

 

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

Bez připomínek 
 

2963334 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhu na vydání změn vlny 
01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 
1287/01 ÚP SÚ HMP a výsledkům vyhodnocení 
vlivu změn na udržitelný rozvoj území, o jejichž 
projednávání jste nás informovali dopisem čj. 
MHMP 2326590/2019, resp. S-MHMP 
2326590/2019 ze dne 22.11.2019, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
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180 GasNet, s. r. o. Bez připomínek 
 

2963500 
  

K navrženým změnám U 1020/01, U 1217/01, U 
1237/01,1/1287/01 nemáme námitek. 
V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v 
současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNet s.r.o. 

  

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2963004 
  

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

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2963018 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP 
následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky srážkových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok srážkových vod. 
- 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 
 

2963025 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 
500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 
500 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 
m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního 
obrysu objektu 
U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad  
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DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího 
líce zvyšují o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS. 
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Z 1237 / 01 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 16, k.ú. Radotín 
 

 

                  

 

Předmět: 
               

 

Vybudování nového radotínského centra prostřednictvím kompaktnějších forem zástavby 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

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

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

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 Jiné 
 

2963510 
   

HSHMP bere vyhodnocení vlivů změny na 
udržitelný rozvoj území na vědomí a zároveň však 
jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů 
a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona 
258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“).  
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Jedná se mimo jiné o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 

  

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového řízení 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2963516 
  

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 
Z hlediska ochrany vod: 
K úpravám Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy vlny 01: 
U 1237/01 (změna kódu míry využití území z SV-D 
na SV-S pro umožnění vybudování nového centra 
Radotína prostřednictvím 
kompaktnějších forem zástavby) nemáme z 
hlediska ochrany vod žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Částečný souhlas 
 

2963579 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto vyjádření je dokument 
„Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1020/01, U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný 
rozvoj území“ a „Verifikační stanovisko 
zpracovatele Vyhodnocení vlivů na udržitelný  
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rozvoj území ke změně prostorového uspořádání 
změny/úpravy územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy 
č. U 1237/01“, zpracované společností EKOLA 
group spol. s r. o. 
K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci 
stanoviska zn. S-MHMP 127210/2019 OCP, 
MHMP 127210/2019, vydaného OCP MHMP dne 
8. 3. 2019. K posuzovaným změnám č. U 1217/01 
a U 1237/01 máme z hlediska námi chráněných 
zájmů 
následující připomínky. 
Ad č. U 1237/01 – Navrhovaná změna se nachází 
na v oblasti, kde je významně překračován imisní 
limit ročních koncentrací benzo(a)pyrenu (o 60%). 
Úpravou územního plánu má dojít k navýšení míry 
využití území v ploše všeobecně smíšené z kódu D 
na S. Uvažovaný záměr pravděpodobně vyvolá 
dopravní intenzitu ve výši 925 jízd osobními 
automobily, oproti stávajícímu plánu 540 jízd. Z 
hlediska ochrany ovzduší je původně navrhované 
využití území (platný stav v ÚP) vhodnější. 
Realizace navrhované změny bude možná jen při 
současné aplikaci kompenzačních opatření a 
opatření vyplývajících z hlavního koncepčního 
dokumentu z hlediska ochrany ovzduší – Programu 
zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha 
CZ01, který přijalo HMP jako závazný dokument s 
cílem v co nejkratší době dosáhnout imisních limitů 
na celém území města a trvale je udržet. Vhodným 
kompenzačním opatřením může být např. návrh 
výsadby zeleně nad rámec požadavku na výsadbu 
za kácení. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 
 

2963582 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění (dále jen zákon): 
S návrhem úprav Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy vlny 01 č. U 1020/01, U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287 souhlasíme bez 
připomínek. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2963586 
  

Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí 
podle § 22 písm. d) a § 23 odst. 10 písm. a) 
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů: 
Ke změnám (úpravám) Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy č. U 1020/01,U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 bylo odborem 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
(dále též „OCP MHMP“) vydáno stanovisko č. j. 
MHMP 1476406/209 ze dne 20. 8. 2019. 
Podkladem pro toto stanovisko bylo „Vyhodnocení 
vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy č. U 020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 
1287/01 na udržitelný rozvoj území“ (EKOLA 
group, spol. s r.o. – Ing. Libor Ládyš; 09/2018). Po  
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společném jednání došlo k úpravě návrhu v 
případě změny č. U 1237/01. Byla navýšena míra 
využití území z kódu „D“ ve funkční ploše /SV/ na 
kód „S“ s KPP = 1,4 a KZ = 0,19 z důvodu 
vybudování nového radotínského centra 
kompaktnější zástavbou. Dále byla ponechána 
značka bez lokalizace plochy na zařízení veřejné 
dopravy /DH/ ve své aktuální poloze, tedy v ploše 
garáže a parkoviště /DGP/. 
Současně s úpravou návrhu bylo OCP MHMP 
předloženo „Verifikační stanovisko zpracovatele 
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ke 
změně prostorového uspořádání změny/úpravy 
územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 
1237/01“ (EKOLA group, spol. s r.o. – Ing. Libor 
Ládyš; 10/2019). Z hlediska environmentálního 
pilíře udržitelného rozvoje území se v uvedeném 
dokumentu uvádí, že vlivy změny podle nového 
návrhu (SV-S) budou obdobné jako v případě 
původního návrhu (SV-F). Mírně vyšší vliv lze 
předpokládat v souvislosti se změnou prostorového 
uspořádání (nižším požadovaným koeficientem 
zeleně) ve 
vztahu k charakteristikám životního prostředí, které 
mají přímou souvislost se zelení, resp. podílem 
započitatelných ploch zeleně v území. Podle 
zpracovatele „verifikačního stanoviska“ není nutno 
oproti původnímu vyhodnocení doplnit žádná nová 
opatření pro předcházení, snížení nebo 
kompenzaci zjištěných nebo předpokládaných 
závažných záporných vlivů na životní prostředí. 
S ohledem na výše uvedené nepovažuje CP 
MHMP za nezbytné své původní stanovisko č. j. 
MHMP 1476406/209 ze dne 20. 8. 2019 doplňovat. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2963590 
  

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 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
         

             

 

16 Ministerstvo obrany - Sekce 
nakládání s majetkem MO - odbor 
ochrany územních zájmů 
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172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2962963 
  

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní 
správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení 
§ 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
ve zněm pozdějších předpisů, obdržel dne 22. 11. 
2019 Vaše oznámení čj. MHMP 2326590/2019 o 
zahájení řízení o vydám změn 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a o veřejném 
projednávání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný 
rozvoj území Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ 
nemá k řízení o vydám změn 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a k 
vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Částečný souhlas 
 

2963497 
  

Ministerstvo obrany (dále jen ,,MO“), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“) a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl.m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle §175 Zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení poři- zovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD”) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto 
zájmového (vymezeného) území byl předán v 
rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 
175, zákona č. 183/2006 Sb.. 
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1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2963489 
  

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 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy souhlasíme bez připomínek. 
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 01 úprav 
U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 
ÚPSÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude návrhem těchto změn nijak omezena. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Návrhem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy nebude dotčena ochrana 
plynárenských zařízení na území hlavního města 
Prahy. 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změn vlny úprav vlny 01 úprav U 1020/01, 
U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy nebudou energetická zařízení na 
území hlavního města Prahy nijak dotčena. 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR 
         

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

         

           

             

 

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

2962992 
  

ČGS konstatuje, že: 
1) Na předmětném území 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). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

   

           

             

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2962997 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci 
zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav 
ÚPSÚHMP a o veřejném projednání vyhodnocení 
vlivů změn na udržitelný rozvoj území další 
připomínky. 

   

           

             

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Souhlas 
 

2963318 
  

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

   

             

              

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2962954 
  

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

   

             

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2963330 
  

K předloženým změnám n e m á odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Jedná se o 
změny kódů využití pozemků. 

   

             

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2962978 
  

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
Národní památkový ústav vydal písemné vyjádření 
č.j. NPÚ-310/62046/2016, k návrhu č.j. NPU-
310/21343/2018. Písemné odborné vyjádření bylo 
zpracováno v součinnosti s NPÚ ÚOP v Praze. 

   

           

             

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2962982 
  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen  
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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. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 
 

2962986 
  

K zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 
1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot 
v posuzovaných územích, nemá k vydání změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní 
připomínky. 

  

          

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2963505 
  

Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu zadaní 
změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy máme následující 
připomínky k níže uvedeným úpravám: 
Likvidaci srážkových vod v dané lokalitě je potřeba 
řešit v souladu s § 5 odst. 3 zákona č.254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon). Upozorňujeme, že navýšením kódu míry 
využití území se snižuje koeficient zeleně a zvyšuje 
koeficient zastavěné plochy. Dojde tedy ke zvýšení 
množství odváděných srážkových vod. U úpravy U 
1287/01, která se nachází v k. ú. Vysočany, budou 
srážkové vody pravděpodobně odváděny do 
vodního toku Rokytka. Vodní tok Rokytka ústí do 
Libeňských doků, které se při povodni 
přečerpávají. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963594 
  

Aktuálně projednávaná fáze návrhů změn vlny 01 
úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání 
obsahuje následující stavební záměry, kde se 
jedná pouze o změny charakteru prostorového 
uspořádání, resp. míry využití území v již předešle 
vymezených plochách předmětné funkce, změnami  

  

          

            

             

 

Z 1237 / 01 
    

Str. 30 z 43 
 



             

          

nedochází k rozšíření zastavitelného území, ani se 
nemění koncepce dopravní či technické 
infrastruktury. 
Co se týká možné plynofikace plánované zástavby, 
lze její zajištění ve všech případech výše 
uvedených změn/úprav 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, v 
přilehlých či nejbližších ulicích (pro některé 
dotčené pozemky, resp. na nich umístěné původní 
objekty, jsou již z minulosti zřízeny i plynovodní 
přípojky, v případě jejich nevyhovujícího 
dispozičního umístění či kapacity budou navrženy 
jejich přeložky - viz dále uvedené podmínky dle 
zákona č.458/2000 Sb., v platném znění. 
Energetický zákon). 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro zástavbu na územích uvedených návrhů změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou jednotlivým 
investorům zástavby ze strany naší společnosti 
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 
 

2963598 
  

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci území 
dotčených uvedenými návrhy změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP požadujeme obecně zohlednit 
ustanovení Energetického zákona, zvi. § 68 (s 
upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném 
znění, ČI. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných pásmech, a příslušných technických 
předpisů (zvi. CSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 
12279 a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01). Plynárenská zařízení distribuční soustavy 
jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. 
Energetického zákona zřizována a provozována ve 
veřejném zájmu. U případných 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  

Jiné 
 

2963602 
  

V případě, že tento stupeň projednávání 
předmětných návrhů změn vlny 01 úprav ÚP SÚ  
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plynárenská, a.s.. 
      

HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání 
našeho stanoviska, požadujeme na 
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti 
vyžádal stanovisko nové (aktuální^. 

   

             

              

 

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

Bez připomínek 
 

2963335 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhu na vydání změn vlny 
01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 
1287/01 ÚP SÚ HMP a výsledkům vyhodnocení 
vlivu změn na udržitelný rozvoj území, o jejichž 
projednávání jste nás informovali dopisem čj. 
MHMP 2326590/2019, resp. S-MHMP 
2326590/2019 ze dne 22.11.2019, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Bez připomínek 
 

2963501 
  

K navrženým změnám U 1020/01, U 1217/01, U 
1237/01,1/1287/01 nemáme námitek. 
V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v 
současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNet s.r.o. 

   

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2963005 
  

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

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2963015 
  

U1237/01 - v dotčeném území je nutno respektovat 
stávající řad DN 400/500, který prochází přes 
pozemky pare. č.357/32,34 a 2613 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2963019 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP 
následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky srážkových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok srážkových vod. 
- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače.  
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Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2963021 
  

U 1237/01 - nutno respektovat sběrač oddílné 
dešťové kanalizace DN 1000, který probíhá 
severojižním směrem zhruba v polovině řešeného 
území a stoku oddílné dešťové kanalizace DN 600 
u jeho severní hranice 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2963026 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami 
vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného 
vodárenského nebo kanalizačního objektu ve 
vzdálenosti: 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 
500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 
500 2,5 m od vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 
m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního 
obrysu objektu 
U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad 
DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího 
líce zvyšují o 1 m 
Případné přeložky vodovodních a kanalizačních 
sítí nutno projednat se správcem PVS. 
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Z 1287 / 01 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 9, k.ú. Vysočany 
 

 

                  

 

Předmět: 
               

 

Výstavba projektu Nová Harfa 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

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

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

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 Jiné 
 

2963511 
   

HSHMP bere vyhodnocení vlivů změny na 
udržitelný rozvoj území na vědomí a zároveň však 
jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů 
a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). 
V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve 
fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně 
předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona 
258/2000Sb o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“).  
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Jedná se mimo jiné o následující dokumenty: 
1) Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou 
zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci; 
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních 
prostorech z provozu na komunikacích a drahách 
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. 
stávající hluková situace v širším území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na 
navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2) Návrh opatření, která v případě, že budou 
hygienické limity hluku v území již vyčerpány, 
povedou k dosažení podlimitní zátěže i se 
zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého 
mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním 
hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které svým provozem znamenají postupné 
přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího 
správního soudu 1 As 135/2011 – 246. 

  

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového řízení 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2963518 
  

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 
Z hlediska ochrany vod: 
K úpravám Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy vlny 01: 
U 1287 (změna kódu míry využití území z SV-D na 
SV-G pro umožnění výstavby projektu Nová Harfa) 
nemáme z hlediska ochrany vod žádné 
připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 
 

2963577 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Podkladem pro toto vyjádření je dokument 
„Vyhodnocení vlivů úprav územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy č. U 1020/01, U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 na udržitelný 
rozvoj území“ a „Verifikační stanovisko 
zpracovatele Vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území ke změně prostorového uspořádání  
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změny/úpravy územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy č. U 1237/01“, zpracované společností 
EKOLA group spol. s r. o. 
K uvedeným změnám jsme se vyjádřili v rámci 
stanoviska zn. S-MHMP 127210/2019 OCP, 
MHMP 127210/2019, vydaného OCP MHMP dne 
8. 3. 2019. 
K posuzovaným změnám č. U 1217/01 a U 
1237/01 máme z hlediska námi chráněných zájmů 
následující připomínky. S ostatními návrhy změn z 
hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez 
připomínek. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 
 

2963583 
  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění (dále jen zákon): 
S návrhem úprav Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy vlny 01 č. U 1020/01, U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287 souhlasíme bez 
připomínek. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2963587 
  

Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí 
podle § 22 písm. d) a § 23 odst. 10 písm. a) 
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů: 
Ke změnám (úpravám) Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy č. U 1020/01,U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 bylo odborem 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
(dále též „OCP MHMP“) vydáno stanovisko č. j. 
MHMP 1476406/209 ze dne 20. 8. 2019. 
Podkladem pro toto stanovisko bylo „Vyhodnocení 
vlivů úprav územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy č. U 020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 
1287/01 na udržitelný rozvoj území“ (EKOLA 
group, spol. s r.o. – Ing. Libor Ládyš; 09/2018). 
S ohledem na výše uvedené nepovažuje CP 
MHMP za nezbytné své původní stanovisko č. j. 
MHMP 1476406/209 ze dne 20. 8. 2019 doplňovat. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2963591 
  

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 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
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2 Ministerstvo kultury ČR 
         

             

 

16 Ministerstvo obrany - Sekce 
nakládání s majetkem MO - odbor 
ochrany územních zájmů 

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2962964 
  

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní 
správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení 
§ 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
ve zněm pozdějších předpisů, obdržel dne 22. 11. 
2019 Vaše oznámení čj. MHMP 2326590/2019 o 
zahájení řízení o vydám změn 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a o veřejném 
projednávání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný 
rozvoj území Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ 
nemá k řízení o vydám změn 01 úprav Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a k 
vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území 
žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR Částečný souhlas 
 

2963498 
  

Ministerstvo obrany (dále jen ,,MO“), jehož 
jménem, na základě pověření ministra obrany čj. 
2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, 
posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno h) 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“) a v souladu s 
Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 
Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném 
znění, ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona 
vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve 
kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně 
plánovací dokumentace. 
- Celé území hl.m. Praha je zájmovým územím 
Ministerstva obrany dle §175 Zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
veškerá stavební činnost musí být projednána s 
SNM Praha. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení poři- zovatele 
územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD”)  
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vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto 
zájmového (vymezeného) území byl předán v 
rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 
175, zákona č. 183/2006 Sb.. 

  

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2963490 
  

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 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, uplatňuje k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy souhlasíme bez připomínek. 
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality, které jsou předmětem změn vlny 01 úprav 
U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 
ÚPSÚ hlavního města Prahy, se nacházejí mimo 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude návrhem těchto změn nijak omezena. 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Návrhem změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 
1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy nebude dotčena ochrana 
plynárenských zařízení na území hlavního města 
Prahy. 
Oblast elektroenergetiky 
Vlivem změn vlny úprav vlny 01 úprav U 1020/01, 
U 1217/01, U 1237/01 a U 1287/01 ÚPSÚ hlavního 
města Prahy nebudou energetická zařízení na 
území hlavního města Prahy nijak dotčena. 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR 
         

             

 

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 

Jiné 
 

2962993 
  

ČGS konstatuje, že: 
1) Na předmětném území 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). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

   

           

             

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2962998 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci 
zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav 
ÚPSÚHMP a o veřejném projednání vyhodnocení 
vlivů změn na udržitelný rozvoj území další 
připomínky. 

   

           

             

              

 

131 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Souhlas 
 

2963319 
  

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

   

             

              

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2962955 
  

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

   

             

              

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2963331 
  

K předloženým změnám n e m á odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Jedná se o 
změny kódů využití pozemků. 

   

             

              

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2962979 
  

K návrhu zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP 
Národní památkový ústav vydal písemné vyjádření 
č.j. NPÚ-310/62046/2016, k návrhu č.j. NPU-
310/21343/2018. Písemné odborné vyjádření bylo 
zpracováno v součinnosti s NPÚ ÚOP v Praze. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2962983 
  

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. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 
 

2962987 
  

K zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 
1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
konstatuje, že z hlediska ochrany kulturních hodnot 
v posuzovaných územích, nemá k vydání změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. města Prahy zásadní 
připomínky. 

  

          

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2963506 
  

Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu zadaní 
změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy máme následující 
připomínky k níže uvedeným úpravám: 
Likvidaci srážkových vod v dané lokalitě je potřeba 
řešit v souladu s § 5 odst. 3 zákona č.254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon). Upozorňujeme, že navýšením kódu míry 
využití území se snižuje koeficient zeleně a zvyšuje 
koeficient zastavěné plochy. Dojde tedy ke zvýšení 
množství odváděných srážkových vod. U úpravy U 
1287/01, která se nachází v k. ú. Vysočany, budou 
srážkové vody pravděpodobně odváděny do 
vodního toku Rokytka. Vodní tok Rokytka ústí do 
Libeňských doků, které se při povodni 
přečerpávají. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2963595 
  

Aktuálně projednávaná fáze návrhů změn vlny 01 
úprav ÚP SÚ HMP v rámci řízení o vydání 
obsahuje následující stavební záměry, kde se  
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jedná pouze o změny charakteru prostorového 
uspořádání, resp. míry využití území v již předešle 
vymezených plochách předmětné funkce, změnami 
nedochází k rozšíření zastavitelného území, ani se 
nemění koncepce dopravní či technické 
infrastruktury. 
Co se týká možné plynofikace plánované zástavby, 
lze její zajištění ve všech případech výše 
uvedených změn/úprav 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, v 
přilehlých či nejbližších ulicích (pro některé 
dotčené pozemky, resp. na nich umístěné původní 
objekty, jsou již z minulosti zřízeny i plynovodní 
přípojky, v případě jejich nevyhovujícího 
dispozičního umístění či kapacity budou navrženy 
jejich přeložky - viz dále uvedené podmínky dle 
zákona č.458/2000 Sb., v platném znění. 
Energetický zákon). 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování 
a dimenzování plynovodů a plynovodních přípojek) 
pro zástavbu na územích uvedených návrhů změn 
vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP budou jednotlivým 
investorům zástavby ze strany naší společnosti 
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 
 

2963599 
  

Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení v rámci území 
dotčených uvedenými návrhy změn vlny 01 úprav 
ÚP SÚ HMP požadujeme obecně zohlednit 
ustanovení Energetického zákona, zvi. § 68 (s 
upřesněním dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném 
znění, ČI. II (přechodná ustanovenO, odst. 1) o 
ochranných pásmech, a příslušných technických 
předpisů (zvi. CSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 
12279 a technických pravidel G 702 01, 702 04, 
905 01). Plynárenská zařízení distribuční soustavy 
jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. 
Energetického zákona zřizována a provozována ve 
veřejném zájmu. U případných 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. 
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149 Pražská plynárenská Distribuce, 
a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.. 

Jiné 
 

2963603 
  

V případě, že tento stupeň projednávání 
předmětných návrhů 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^. 

   

           

             

              

 

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

Bez připomínek 
 

2963336 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhu na vydání změn vlny 
01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 
1287/01 ÚP SÚ HMP a výsledkům vyhodnocení 
vlivu změn na udržitelný rozvoj území, o jejichž 
projednávání jste nás informovali dopisem čj. 
MHMP 2326590/2019, resp. S-MHMP 
2326590/2019 ze dne 22.11.2019, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. Bez připomínek 
 

2963502 
  

K navrženým změnám U 1020/01, U 1217/01, U 
1237/01,1/1287/01 nemáme námitek. 
V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v 
současné době se tato oblast nenachází v 
zájmovém území GasNet s.r.o. 

   

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2963006 
  

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

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2963016 
  

U1287/01 - podmínkou realizace výstavby vdaném 
území je dostavba vodovodního řadu v ulici Pod 
Harfou 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2963020 
  

Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování 
máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP 
následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je 
podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a 
její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
- Při řešení problematiky srážkových vod je nutno 
přednostně navrhovat jejich využívání v místě 
dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený 
odtok srážkových vod. 
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- 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 
 

2963022 
  

U 1287/01 - nutno respektovat sběrač jednotné 
kanalizace VP900/1600, který probíhá v uličním 
profilu přiléhajícím k jižní hranici řešeného území 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2963027 
  

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