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Místa  
                 

 

Praha 22, k.ú. Uhříněves         , 1906/33, 1920/11, 1920/12, 1920/121, 2176/1 
1920/11 a 1920/12 

  

                    

 

Předmět: 
                 

 

Výstavba bytových domů  UHŘÍNĚVES 
  

                    

 

Z: 
                 

 

všeobecně smíšené s kódem míry využití území E /SV-E/ 
kód E v ploše SV 

  

                    

 

Na: 
                 

 

kód G v ploše SV 
  

                    

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  vyhodnocení 
 

                    

 

1) Městská část 
 

                    

 

42 MČ Praha 22, starosta 
  

Nesouhlas 2912423 parc. č. : 1920/11 a 1920/12 
 
 
Městská část Praha 22 na základě usnesení Rady městské části Praha 22 ze dne 
10.10.2018 nesouhlasí s projednávanou úpravou územního plánu z následujících důvodů: 
Uzemní plán v řešeném území o míře využití území E, umožňuje výstavbu o podlažnosti 
5+ a KPP 1,1. Míra využití území dle kódu G by umožnila na pozemcích realizovat 
výstavbu o podlažnosti 8+ a KPP 1,8. 
Projednávané navýšení možné zastavitelnosti pozemků není v souladu s charakterem 
realizované bytové zástavby v řešené lokalitě. Při ulici Františka Diviše je zástavba 
rodinnými domy, bytovými domy do pěti nadzemních podlaží a nízkopodlažními 
provozovnami. Objekty o podlažnosti 8+ by výrazně převyšovaly výškovou hladinu a 
narušily charakter území. 
Kód míry využití území G neodpovídá bytové výstavbě na území městské části. Zvýšení 
KPP by navíc umožnilo na pozemcích zástavbu o HPP cca 21820 m2, tj. zvýšení 0 63%. 
Toto navýšení není v řešeném území žádoucí s ohledem na kapacity komunikace 
Františka Diviše, která zajišťuje dopravní napojení celé lokality a již dnes se potýká s 
problémy zvýšené intenzity dopravy a kolonami při napojení na hlavní komunikace. V 
širším okolí je připravováno několik bytových projektů a jsou zde i další rozvojové plochy, 
proto je nutno navrženou úpravu posuzovat s ohledem na plné využití kapacit dle platného 
ÚP. 
Zvýšení kódu by mohlo znamenat snížení množství zeleně (např. při podlažnosti 5 z KZ 
0,5 na 0,35). V lokalitě při komunikaci Františka Diviše není v současnosti žádná parková 
plocha, která by mohla nahradit rekreační funkci pro obyvatele nové zástavby. Při nové 
bytové výstavbě na nezastavěných pozemcích je proto nutno realizovat i dostatečné 
plochy zeleně. 
Vzhledem k výše uvedenému Městská část Praha 22 nesouhlasí s projednávanou 
úpravou územního plánu a žádá, aby na základě výše uvedených připomínek byla úprava 
U 1110/ 04 zamítnuta. 
 
 
 

 

   

XXX 
 

                 

                    

 

2) Dotčené orgány 
 

                    

 

15 Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR 

               

                 

                    

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

               

                 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Bez připomínek 2911662 V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná. 
   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Jiné 2911687 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  

   

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

    

              

 

14 Městská veterinární správa v Praze 
Státní veterinární správy 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913183 Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti.  
Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k 
předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. 
Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a 
Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, 
 CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - 
Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - 
Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního 
města Prahy vymezeny. 
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn 
se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze 
lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho 
nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na 
chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území 
evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na 
území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. 
Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto 
stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách 
soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL 
(zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá 
zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o 
možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. 
Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.  
  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. EVL a PO nemohou být významně ovlivněny. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913208 Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:  
Bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913233 Z hlediska ochrany vod:  
Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se 
týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato 
změna je navržena mimo stanovené záplavové území. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913271 Z hlediska ochrany ovzduší  
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
 S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 
1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 
1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez 
připomínek.  
Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve 
stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně 
zatížených oblastech. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913296 Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): 
Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913321 Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Není třeba zpracovat dokumentaci VVURÚ. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913346 Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad 
vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě 
kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 
  
Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu 
změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. 
  
ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. 
Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. 
Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce 
v území. 
  
Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke 
změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci 
ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, 
vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou 
rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 
04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. 
  
S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro 
začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k 
podpoře udržitelného rozvoje. 
  
Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje 
území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. 
  
S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad 
neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které 
by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. 
  
V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na 
oblast uplatňování práva životního prostředí EU. 
  
V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná 
charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913377  Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené 
lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí 
změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu 
míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují 
urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů 
nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s 
pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. 
  
Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s 
předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. 
  
Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států 
nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. 
  
Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, 
resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik 
či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
  
Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na 
přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. 
  
Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo 
celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP 
č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). 
  
Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve 
vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti 
nulový až zanedbatelný. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

 

Bez připomínek 2912282 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. 
Upozornění: 
Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany 
obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. 
Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. 
Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů 
nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Některé části se týkají až následných řízení. 
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č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání 
změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či 
požadavky. 
Upozornění: 
Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území 
umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní 
tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo 
která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro 
jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných 
staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány 
v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o 
ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou 
provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí 
pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 
Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a 
jejich dokumentace, účinné od l . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií 
stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je 
umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné. 
 

 

    

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
 

Jiné 2912473 Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy 
řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených 
dopravních hledisek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Bez připomínek 2911746 Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):  
  
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. 
m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Jiné 2911773 Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání 
změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky a požadavky. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

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

 

Jiné 2912735   
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 
  
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
  
- jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby), které je nutno 
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. 
Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:   
* Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto 
vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na 
základě stanoviska Ministerstva obrany); 
V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě 
požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně 
anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato 
omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního 
řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu 
zájmů AČR v hájených územích. 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 
výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 
m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré 
zemní práce, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze 
umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany.  
  
jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání 
v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, 
staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména 
staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
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VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově 
omezena nebo zakázána. 
-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), 
které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V 
tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 
-  větrných elektráren 
-  výškových staveb  
-  venkovního vedení VVN a VN 
-  základnových stanic mobilních operátorů       
      
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 
30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo 
zakázána. 
  
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají 
celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou 
následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. “Celé správní 
území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO 
a ve vzdušném prostoru MO ". 
-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu, které je nutno respektovat podle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha.   
  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. 
  
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 pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné 
limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do 
ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. 
  
Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je 
nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované 
druhy staveb”.   

    

              

 

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

 

Jiné 2912772 VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB 
pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s 
ustanovením            
§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) vždy nutné souhlasné stanovisko 
SNM Praha. 
  
1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o 
ochranném pásmu. 
2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. 
   Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných  pásem 
a přidružených objektů a zařízení. 
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 
6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení 
vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové 
stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů  (i těch, jejich stavba je 
povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad 
terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a 
fotovoltaických elektráren. 
  
MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy 
AČR. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský lesní 
úřad 

 

Souhlas 2911553 Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

Bez připomínek 2911800 vyjádření: 
Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z 
hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. 
  
 Zdůvodnění 
Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými 
změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů 
od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona.   
Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního 
plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah 
územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny 
územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s 
přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený 
orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k 
návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou 
územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků 
na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: 
 
 
·        příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, 
·        Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České 
republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního 
rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. 
 
 
Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly 
využity: 
 
 
·        územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady 
pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, 
·        nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání 
území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební 
předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn 
ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím 
předpisům.  
 
 
Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn. 
Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z 
jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 
ÚPSÚHMP.  

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913019 Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, 
výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy 
tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913048 Oblast plynárenství a produktovodů 
S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se 
dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční 
plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování 
plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností 
Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o 
připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů 
plynu. 
Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, 
odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel 
G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. 
Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru 
územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR 
 

Bez připomínek 2913073 V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů 
Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné 
námitky a připomínky. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Jiné 2913099 Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav 
bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 
zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro 
nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd 
zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné 
doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za 
předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně 
plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně 
jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude postupováno v 
souladu s právními předpisy. 

 

         

           

              

 

Z 1110 / 04 
     

Str. 6 z 13 
  



              

       

zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané 
důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 
 

 

    

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Nesouhlas 2913124 Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí 
vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s 
předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Uvedené požadavky jsou součástí až 
zpracováného návrhu změny, nikoliv návrhu zadání změny. 
Při zpracování návrhu změny bude postupováno v souladu s právními předpisy. 

 

         

              

 

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 

 

Bez připomínek 2911832 Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na:  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_pl
anovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných 
geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové 
adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 
  
1)    Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 
2)    Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy zasaženy.  
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Bez připomínek 2911935 Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v 
rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy další připomínky.   
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

165 Institut plánování a rozvoje hl.m. 
Prahy – ředitel IPR 

 

Nesouhlas 2912326 Návrh změny UP o 2 stupně nedoporučujeme. Navyšování míry využití území pro novou 
zástavbu vyvolá další zvýšení dopravního zatížení na sběrné komunikační síti v širší 
spádové oblasti, která je již v současné době v dopravních špičkách dopravně přetížená. 

 

Po Termínu 
 

         

           

              

 

130 MHMP odbor rozvoje a financování 
dopravy 

 

Bez připomínek 2911715 Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým 
oznámením souhlasí. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

              

 

126 MHMP odbor strategických investic 
 

Bez připomínek 2912509 K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911582  Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): 
 
 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. 
m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Bez připomínek 2911635 Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům 
zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto 
změn. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911660 Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska 
vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. 
 
 
Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu 
ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro 
další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912638 Odůvodnění: 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu 
pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, 
která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický 
fond, podle zákona 
č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Některé požadavky se týkají až následných 
řízení. 
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20/1987). 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné 
pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při 
pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb 
a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami 
půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území 
ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta 
PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení 
stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve 
smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy”. Pro 
případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, 
především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění 
archeologického výzkumu. 

    

              

 

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

 

Jiné 2912534 Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního 
plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě 
v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — 
rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a 
úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou 
vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a 
plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP 
Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány 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 
licenci). 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912557 Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II 
(přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení 
distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického 
zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912558 V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP 
nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na 
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912332 Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav 
vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby 
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 
2.  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. 
3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a 
Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního 
rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 
Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD” (všech etap stavby), která je 
podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého 
je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání 
pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a 
PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912358 Lokalita leží v tlakovém pásmu vodojemu Uhříněves a platí pro ni shora uvedená obecná 
připomínka č. 3. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912364 Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 
04 Územního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1.   U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 
2.   Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s 
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před 
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v 
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro 
změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu 
a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, 
které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 
3.    V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
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sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno 
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 

    

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912417 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 řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí 
U řadů 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 řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 
Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a 
kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno 
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912447 Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude 
posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní 
obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí. 

 

Připomínka nebude zapracována. Návrh změny bude zpracován v souladu s právními 
předpisy. 

 

       

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

300 DROZEN JIŘÍ 
 

Nesouhlas 2912498 1.)   Nesoulad s charakterem okolní výstavby 
Stavba svou navrhovanou velikostí neodpovídá stávající okolní zástavbě. 
Tu tvoří bytové domy, které mají 3 nebo 4 nadzemní podlaží. Jedná se o skupiny staveb 
staré a nové zástavby, charakteru rozvolněné zástavby městského typu na ploše SV E 
(viz. bod č.2 níže).  
  
Navýšení koeficientu míry využití území na ploše SV G povede již dle dříve předneseného 
projektu téhož developra z roku 2013 jednoznačně k umístění staveb s výrazně větším 
objemem, značně vyšší výškou domů a vyšší podlažností. Nebude se jednat o 
rozvolněnou zástavbu městského typu. Níže v konečné části dokumentu přikládám jako 
odůvodnění připomínky ukázku předneseného projektu z roku 2013 (obrázek č.1 a č.2). 
  
Z pohledu okolních staveb by bylo vhodné dodržet na předmětném pozemku stávající 
míru využití území na ploše SV kód E a nenavyšovat na kód G. 

 

V rámci pořizování změny územního plánu nejsou řešeny objekty a plochy, umožňující využití 
za splnění určitých podmínek. 
Konkrétní podoba návrhu změny bude předmětem dalšího projednání (společné jendání a 
veřejné projednání). V rámci těchto fází projednání je každý oprvávněn podat připomínky, 
osoby k tomu zmocněné platnými právními předpisy pak námitku. 

 

         

           

              

 

300 DROZEN JIŘÍ 
 

Nesouhlas 2912499 2.) Nesoulad s pozemky v okolí 
Okolní stavby leží na pozemcích koeficientu míry využití území na ploše SV E, tyto 
sousední stavby jsou tvořeny starou zástavbou v podobě bytových domů ze 
sedmdesátých let (obrázek č.2 - domy označené písmenem A - nepřímo sousedící), 
novou zástavbou z roku 2007 (obrázek č.2 - soubor domů označených písmenem B - v 
tomto případě se jedná o sousedící pozemek).  
V sousedství pozemku č.1920/11 a č.1920/12 katastrálního území Uhříněves, kterého se 
týká návrh úpravy se rovněž nachází pozemek č. 1920/121 katastrálního území Uhříněves 
s koeficientem míry využití území plochy SV G. Tato úprava vznikla v době, kdy úpravy 
územního plánu nebyly schvalovány zastupitelstvem, ale pouhým úředním postupem. Jde 
ale o podstatně menší pozemek obsahující i plochu zeleně ZMK. 
  
Na základě rozložení okolních pozemků vzhledem k předmětnému pozemku, by bylo 
vhodné zachovat stávající míru využití území na ploše SV kód E a nenavyšovat na kód 
G.  

 

XXX 
 

           

              

 

300 DROZEN JIŘÍ 
 

Jiné 2912500 3.) Nerespektování objemového plánování městské části, nesoulad s 
připravovaným metropolitním plánem. 
Platný územní plán městské části Praha 22 - Uhříněves, určil pro rozvojové plochy v okolí 
tohoto pozemku míry využití území plochy SV kódem E. Většina dalších ploch na území 
Uhříněvsi má stejný popřípadě nižší koeficientem plochy SV (kódy C a D).  
Koeficientem míry využití území plochy SV G najdeme například v centru obce. 
Předmětný pozemek je naopak na okraji plánované zástavby.  
Z toho pohledu navrhovaná úprava nerespektuje objemové plánování a navrhovanou 
budoucí podobu městské částí Prahy 22 - Uhříněvsi, viz. dokument "Strategický plán 
rozvoje Městské části Praha 22 - Uhříněves pro období 2010 - 2020", schválený na 5. 
mimořádném zasedání ZMČ Prahy 22 dne 20.9.2010.  
  
Navržená úprava není ani v s souladu připravovaným Metropolitním plánem, který pro tuto 
lokalitu navrhuje 4 podlažní zástavbu v souladu s charakterem okolí. Metropolitní plán 
není závazný dokument, ale z pohledu rozvoje této lokality by měla být jeho koncepce 
respektována i vzhledem k chybějící urbanistické studii.  
K tomuto rozporu by měl znovu a jasně vyjádřit Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. 
  
V rámci výše zmíněných rozporů by bylo vhodné na předmětném pozemku zachovat 
stávající míru využití území na ploše SV kód E.  
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300 DROZEN JIŘÍ 
 

Jiné 2912501 4.) Nerespektování předchozího soudního rozhodnutí a stanoviska občanů. 
Navíc zde proběhla v roce 2015 petice občanů Uhříněvsi s odůvodněným nesouhlasným 
stanoviskem proti plánovanému záměru společnosti EKOSPOL a.s. viz. obrázek 
předneseného projektu č.1 a č.2. Tato petice byla projednávána dne 20.5.2015 na 
zasedání rady městské části Prahy 22 - Uhříněvsi. 
  
Na základě výše zmíněného soudního rozhodnutí a projeveného nesouhlasného 
stanoviska občanů obce bylo vhodné na předmětném pozemku zachovat stávající míru 
využití území na ploše SV kód E a nenavyšovat na kód G.  
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300 DROZEN JIŘÍ 
 

Nesouhlas 2912502 5.) Dopad na infrastrukturu 
Uhříněves se během několika let rozrostl v rámci populace (přihlášených osob k trvalému 
bydlišti na území městské části Prahy 22) na dvojnásobek, především díky 
developerským projektům a rychlému nárazovému nárustu počtu vzniklých bytových 
jednotek.  
To sebou pro obec přináší zatížení v mnoha oblastech jako je například občanská 
vybavenost (nedostatečná kapacita školek, škol, zdravotnických zařízení, apod.), 
nedostatečná kapacita silničních komunikací (s tím spojené zvýšení znečištění ovzduší), 
parkovacích stání, v některých oblastech i nevyhovující podmínky pro pěší.  
Současně se projevuje nedostatečná kapacita sítí rozvodu vody (pokles tlaku vody díky 
rychle rostoucímu a rázovému nárustu odběrných míst), nedostatečná kapacita 
kanalizací.   
  
Na základě nedostatečné infrastruktury v obci, by bylo vhodné na předmětném pozemku 
zachovat stávající míru využití území na ploše SV kód E a nenavyšovat na kód G.  
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300 DROZEN JIŘÍ 
 

Jiné 2912503 6.) Nedostatek prostředků na straně městské části  
Městská část vynakládá velké úsilí a nemalé finanční prostředky získané z vlastní 
pokladny, popřípadě získané z pokladny hlavního města Prahy na rozvoj obce ve všech 
oblastech. Díky potřebě v krátkém čase reagovat na problémy vzniklé díky rychlému a 
nárazovému nárustu počtu obyvatel z developerských bytových projektů, se mnohdy sahá 
po neefektivních, nekomplexních a výhledově nedostačujících řešeních, které jsou 
mnohdy i v součtu dražší než řádně připravovaná a plánovaná řešení. Tyto prostředky pak 
chybí na další širší rozvoj. 
  
Na základě zvýšení zatížení městské části spojené s nárustem nákladů vzniklých na 
zajištění potřeb nově příchozích občanů v případě rozšíření projektu o další bytové 
jednotky, které by bylo možné realizovat v rámci zvýšení kódu z E na G pro míru využití 
území na ploše SV, by bylo k této úpravě vhodné nepřistupovat.  
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300 DROZEN JIŘÍ 
 

Jiné 2912504  7.) Podpora rozvoje městské části  
Je potřeba zmínit, že není nutné brzdit rozvoj městské části a výstavbu nových bytů pro 
budoucí občany, ale je vhodné v rámci této budoucí výstavby dodržovat určitá pravidla a 
regulativa (viz. bod č.3) a současně reflektovat potřeby městské části a stávajících občanů 
(body číslo 1, 4, 5, 6). Neupřednostňovat zájmy developerů profitujících výstavby z 
rozsáhlých bytových projektů díky omezeným možnostem městských částí pro regulaci 
těchto projektů (nebo naopak přidání vyšší moci lokálním stavebním úřadům v rámci 
úpravy Změny územního plánu hl. m. Prahy Z 2832). V častých případech musí tuto 
činnost suplovat občané, kteří mají možnost podávat připomínky anebo zasahovat do 
řízení jako účastníci řízení (v rámci přímého sousedství).   
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300 DROZEN JIŘÍ 
 

Nesouhlas 2912505 V případě projednávání návrhu úpravy č. U 1110 obsažené v návrhu zadání změn 
vlny úpravy 04 Územního plánu s.ú.hl.m. Prahy zvýšení kódu z E na G pro míru 
využití území na ploše SV pro předmětné pozemky, bych rád vznesl formou tohoto 
dokumentu námitku proti této navrhované úpravě a to na základě odůvodnění 
uvedených v bodech 1 až 7 výše.  

 

Pořizovatel bere daný nesouhlas na vědomí. V rámci procesu projednání návrhu zadání je 
možné podávat pouze připomínky. S nesouhlasem bude seznámeno zastupitelstvo. 

 

         

           

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912640 V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912665 Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v 
souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). 
Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. 
Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v 
ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a 
stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými 
zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto 
kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912690 Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve 
správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: 
http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-
vektorova-data/ 
Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o 
vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských 
zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná 
na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ 
Pozn. 
Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, 
s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

301 HERŠTÍK ZDENĚK 
 

Nesouhlas 2912307 Úpravou U 1110 mohou být dotčena naše vlastnická práva, neboť na základě uvedené 
úpravy může být v budoucnu na uvedených parcelách umístěna zástavba ve výrazně 
větším objemu, než umožňuje stávající ÚP. Konkrétní připomínky k této úpravě jsou 
uvedeny níže. To že vlastníci domů č.p. 1506 mohou být budoucí výstavbou dotčeni 
potvrzuje i Usnesení odboru výstavby Úřadu M.Č. Praha 22, který dne 2. 4. 2015 potvrdil, 
že konkrétní spoluvlastníci našeho domu jsou účastníky v územním řízení o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby na výše uvedených pozemcích. 
 
 
Vstupní informace k připomínce 
Předmětem úpravy ÚP je navýšení koeficientu podlažních ploch (dále jen KPP), který 
určuje míru využití území (dále KMVÚ). Jedná se o hlavní nástroj, kterým ÚP omezuje 
objem stavby a nepřímo i výšku zástavby na dané funkční ploše, současně je pak určen i 
koeficientem zeleně (KZ). Je nesporné, že navýšení uvedeného koeficientu z hodnoty ltl 
na 1,8 znamená výrazné navýšení obiemu a tím i podlažnosti budoucí zástavby na dané 
funkční ploše. V dané funkční ploše bude možné postavit o cca. 64 % více hrubé podlažní  
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plochy (dále jen HPP). 
Vyjma výše uvedeného nemá veřejnost k tomuto návrhu zadání úpravy ÚP témer zadné 
další informace, odůvodnění z průběhu projednání podnětu ani žádost samotnou. Proto 
tato připomínka okrajově vychází i z předchozí úpravy schválené MHMP v roce 2013 a 
následně zrušené soudem z podnětu občanů. Podnět na tuto úpravu podal v roce 2012 
vlastník pozemku společnost EKOSPOL 
a.s. Tento podnět obsahoval navýšení KPP na hodnotu 1,628. I toto navýšení bylo 
považováno za výrazné (+48 % HPP) a obsahovalo studii plánované výstavby 6 bytových 
domů v polouzavřených blocích, každý 0 6ti nadzemních podlažích. Tato studie jasně 
ukazuje, jaký charakter a výšku zástavby umožní uvedené úpravy ÚP v budoucnu umístit 
na danou funkční plochu (pozemek) při současném dodržení KPP a KZ. K tomuto záměru 
bylo v roce 2013 zpracováno Oznámení záměru podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 
Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ze kterého lze také čerpat informace o 
charakteru a objemu možné budoucí zástavby. 
 

 

    

              

 

301 HERŠTÍK ZDENĚK 
 

Nesouhlas 2912308 1)     Nesoulad úpravy se stávajícím charakterem a výškou stávající okolní zástavby 
 Stávající bytové domy umístěné v nejbližším okolí dotčené funkční plochy mají 3 nebo 4 
nadzemní podlaží. Jde o samostatné nebo skupiny staveb s charakterem rozvolněné 
zástavby městského typu  (viz. přiložená fotodokumentace). Navržené navýšení KPP 
iednoznačně povedené k následnému povolení umístění staveb s výrazně větším 
obiemem, podlažností a výškou, tedy iiného charakteru než u stávající bytových domu. I 
ze studie posuzované v roce 2013 je zjevné, že pak půjde o zástavbu s jiným charakterem 
tj. zástavbu městského typu, která obecně zahrnuje uzavřené nebo polootevřené bloky a 
objekty. Výška atik domů dle studie pro KMVÚ G byla cca. 20 m, nejbližší stávající bytový 
dům mám atiku ve výšce cca. 12 m nad terénem. 
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301 HERŠTÍK ZDENĚK 
 

Nesouhlas 2912309 2)     Nesoulad úpravy se stávajícím prostorovým a objemovým uspořádáním celé 
městské části 
Navržená úprava navíc z pohledu míry využití územní narušuje i celkový koncept 
územního plánu v městské části Praha Uhříněves. Platný územní plán určil pro rozvoiové 
plochy v okolí tohoto pozemku míru využití území kódem E. I většina dalších ploch na 
území Uhříněvsi má steiný nebo nižší KMVÚ (C a D). KMVÚ G najdeme na ploše jen v 
centru obce (náměstí). Předmětný pozemek je naopak na okraji plánované zástavby. Z 
toho pohledu není navržená úprava v souladu s vyváženým rozvojem území. 
Je nutné dodat, že KMVÚ G je navržen ještě na jedné ploše přímo sousedící s řešenou 
plochou. 
Důvody proč je na této ploše KMVÚ G nejsou známy, jde ale o podstatně menší (0,49 ha) 
a užší (cca. 21 m) plochu. Navíc daný pozemek obsahuje i část plochy zeleně (ZMK). Na 
této ploše je tak KMVÚ G buď s ohledem na možnost efektivního zastavění velmi úzkého 
pozemku, nebo i s ohledem na kompenzaci umístění části nezastavitelné plochy - zeleně. 
Že KMVÚ G na vedlejším pozemku reflektuje jeho specifickou velikost je uvedeno i v 
zápise ze 17. jednání Komise rady HMP pro změny ÚP. Tento ojedinělý a specifický 
případ vyššího KMVÚ ale nemůže být precedentem pro navýšení KMVÚ na dalším 
pozemku v situaci, když všechny další plochy. se stejným funkčním využitím mají KMVÚ 
E. 
Navržená úprava nemůže být v souladu ani s připravovaným Metropolitním plánem, která 
pro tuto lokality navrhuje 4 podlažní zástavbu v souladu s charakterem okolí. Metropolitní 
plán sice dnes není právně závazný dokument, ale z pohledu rozvoje této lokality by měla 
být jeho koncepce respektována. K tomuto rozporu by měl znovu a jasně vyjádřit Institut 
plánování a rozvoje hl. m. Prahy. 
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301 HERŠTÍK ZDENĚK 
 

Nesouhlas 2912310 3) Zhoršení dopravní situace a životního prostředí v okolí 
Situace s dopravou v Uhříněvsi a okolí je dlouhodobě kritická a očekávané nové dopravní 
stavby, které mohou situaci částečně zlepšit nejsou dosud povolené, natož realizované. 
Podstatné navýšení KMVÚ jednoznačně znamená navýšení počtu automobilů v dané 
lokalitě. Rozdíl navrženého KMVÚ G proti stávajícím koef. E tj. 1,8-1,1 znamená při ploše 
pozemku 12 122 m2 navýšení HPP 0 8 485 m2. Dle nařízení č. 10/2016 Sb. Hl.m. Prahy 
(Pražské stavení předpisy) je 1 parkovací stání na 85 m2 HPP, pro tuto lokalitu pak 
upraven na 120 %. Zvýše uvedeného plyne navýšení počtu automobilů minimálně 0 120. 
Při zohlednění faktu, že v Praze dnes na jeden byt připadá minimálně 1,5 vozu, může jít o 
navýšení až 0 180 automobilů. Navýšení dopravy 0 120-180 automobilů bude mít 
jednoznačně dopad do kvality bydlení, bezpečnosti v lokalitě a zvýšení emisí. 
Dále je nutné zdůraznit, že v loňském roce došlo k zprůiezdnění dosud slepé ulice 
Fr.Diviše na kterou se bude napoiovat i záměr na uvedeném pozemku. Již samotné 
zprůjezdnění této ulice přineslo výrazné navýšení dopravv v této lokalitě. Toto navýšení 
nebylo v předchozích posouzeních záměru zohledněno. Další problém je pak v kapacitě 
napojení ulice Fr.Diviše na hlavní komunikace vedoucí z obce tj. v křižovatce s ulicí 
Podleská a na druhém konci s ulicí Ke Kříži. 
V lokalitě jsou navíc aktuálně připravovány minimálně ještě další 3 nové developerské 
projekty a další rozvojové plochy pro výstavbu. Využití již existujících kapacit územní tak 
povede ke zhoršení dopravy, kvality bydlení a životního prostředí v dané lokalitě. 
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301 HERŠTÍK ZDENĚK 
 

Nesouhlas 2912311 4) Nepřipravenost dopravní infrastruktury 
Před jakýmkoliv navýšením kapacity území by mělo neidříve doiít k zajištění připravenosti 
dopravní kapacity území, pokud to vůbec území umožňuie. Platný územní plán navrhuje v 
blízkosti pozemku tzv. obvodovou komunikací (31/DK/51), která má částečně obsloužit 
stávající a novou zástavbu v okolí. Takto komunikace ale do území může přinést i novou 
dopravu směřující k blízkému nádraží. Povolení této komunikace je problematické, v 
současné době ve stádiu přípravy bez jasného termínu realizace. 
Problém představuie i současná kapacita hromadné dopravy, vedle autobusů stojících v 
zácpách, je zde sice možnost kvalitního vlakového spojení, ale již i vlakové spojení je 
dnes kapacitně vytíženo a možnost navýšení kapacity vlakových spojů je z několika  
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důvodů omezená (koordinace s rychlíky na stejné trase, kapacita hlavního nádraží aj.). 
Z výše uvedených důvodů, popisujících již dnes problematickou dopravní situaci, 
nesouhlasíme s navyšováním zastavitelnosti (kapacity) území. 

    

              

 

301 HERŠTÍK ZDENĚK 
 

Nesouhlas 2912312 5)     Nesoulad veřejných a soukromých zájmů 
Jedním z cílů územního plánování je dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a 
soukromých zájmů na rozvoji území. Navržená úprava představuje čistě soukromý zájem, 
zvyšuje kapacitu zastavitelnosti a tím hodnotu 2 konkrétních pozemků ve vlastnictví 
soukromé společnosti. Změna kapacity a tím charakteru zástavby naopak není v zájmu 
vlastníků nemovitostí (domů) na okolních pozemcích, které respektují původně navrženou 
míru využití ploch. 
Realizace bytové výstavby může být obecně vnímána jako veřejný zájem. Realizaci 
bytových domů na těchto pozemcích již ale umožňuje i stávající územní plán. V blízkém i 
širším okolí je navíc dostatek ploch i pro další proiekty, tedy i další bytové kapacity. 
Zvýšení kapacity pozemků dotčených úpravou naopak může s ohledem na omezené 
kapacity stávající infrastruktury omezit realizací dalších projektů a bytů v okolí. Při 
navyšování mírv využití území by se neměl posuzovat pouze stávající stav, ale ie třeba 
přihlížet k předpokládanému stavu celého území po vyčerpání kapacity využití všech 
rozvoiových ploch dle platného územního plánu. 

 

XXX 
 

           

              

 

301 HERŠTÍK ZDENĚK 
 

Nesouhlas 2912313 6)     Nerespektování závěrů předchozího rozhodnutí soudu a stanoviska občanů 
Navržená úpravy byla již dříve zrušena Městským soudem v Praze dne 13. 1. 2015 (č.j. 
3A 1333 / 2014-34). Je třeba respektovat tento rozsudek, který vedle procesní pochybení 
při schvalování úpravy potvrdit i dopad dané úpravy na vlastníky sousedních nemovitostí. 
Rozsudek konkrétně konstatoval  že úprava má závažné dopady na životní prostředí v 
předmětné lokalitě a na kvalitu užívání nemovitosti. 
Soulad s veřejnými zájmy by měl vycházet i z požadavku občanů — obyvatel lokality. 
Občané iiž opakovaně dali naievo nesouhlas se změnou charakteru zástavby v dané 
lokalitě. Samotná žaloba, která byla podkladem pro výše uvedený rozsudek, byla podána 
z podnětu několika občanů. Když pak v reakci na rozsudek společnost EKOSPOL 
nezměnila charakter navržené zástavby a v územním řízení vycházela z původní studie, 
kde pouze vypustila 2 domy a zachovala v nezměněné podobě 4 domy o 6 NP, účelově 
umístěné jen v jedné části pozemku, podepsalo v krátké době petici proti tomuto záměru 
157 občanů. Petice byla dne 31. 3. 2015 předána MČ a její kopie je přílohou této 
připomínky. 

 

XXX 
 

           

              

 

301 HERŠTÍK ZDENĚK 
 

Nesouhlas 2912314 7)     Nedostatečné odůvodnění 
Vedle výše uvedených důvodů proti navržené úpravě je nutno uvést, že veřejnosti není 
znám žádný argument pro tuto úpravu. Ze zápisů z komise, výboru, rady a zastupitelstva 
MHMP není patrná žádná argumentace odůvodňující schválení této úpravy. Konkrétní 
odůvodnění proč je právě táto úprava žádoucí a čím naplňuje soulad veřejného a 
soukromého zájmu je ale klíčová. Odůvodnění, že nejsou důvody proti této úpravě, 
nemůže postačovat pro úpravu stávajícího územního plánu. Pro úpravu územního plánu 
musí být jasné a podstatné důvody a to nikoliv pouze soukromé. 

 

XXX 
 

           

              

 

301 HERŠTÍK ZDENĚK 
 

Nesouhlas 2912315 Závěr 
Z odůvodnění uvedeného výše v bodech 1) až 5) lze konstatovat, že navržená úprava 
územního plánu není v souladu s cíli a úkoly územního plánování dle S 18 a S 19 zákona 
č. 183 / 2016 Sb. 
Dále z výše uvedených připomínek plyn, že požadavky uvedené v zadání změn vlny 
úpravy 04 ÚP nejsou pro tuto dílčí úpravy správné, neboť není respektován stávající 
charakter sídla a rozhodně se zde nejedná o soulad veřejného a soukromého zájmu. 
Uvedená úprava na jedné straně podstatně zvýší hodnotu pozemku konkrétní soukromé 
společnosti, není zde ale žádný zjevný veřejný zájem a na straně druhé jsou zde vlastníci 
nemovitostí v okolí, kteří se danou úpravou cítí dotčeni na svých právech. 
Za osobu svou i další osoby dle plné moci žádáme o neschválení návrhu úpravy č. U 
1110 obsažené v návrhu zadání změn vlny úpravy 04 Územního plánu s.ú.hl.m. Prahy 

 

XXX 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2913017 Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území 
kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a 
rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické 
stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., že lze vyloučit významný vliv změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními 
nařízeními.  
Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. 
Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám 
je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem 
ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu 
navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno 
předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. 
Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního 
města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2913018  1. Odbor životního prostředí a zemědělství  
  
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle 
jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že  hlediska zákonů 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
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předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, 
neuplatňuje k předloženému návrhu zadání změn žádné podněty. 
  
2. Odbor dopravy  
  
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. 
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky. 
  
3. Odbor kultury a památkové péče  
  
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k 
předloženému návrhu zadání změn připomínky, lze vyloučit vliv na území v zájmu 
památkové péče ve Středočeském kraji. 
  

    

              

 

32 MČ Praha 12, starosta 
 

Bez připomínek 2911859 Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

303 Uhříněveská halda, o.s. 
 

Nesouhlas 2912321 Zásadně nesouhlasíme s provedením této úpravy z následujících důvodů: 
1.     Předmětné parcely se nacházejí v okrajové části obce v zástavbě převážně 
rodinných domů a bytových domů se třemi podlažími, maximálně pak se třemi a jedním 
ustupujícím podlažím. Zmíněná úprava by umožňovala výstavbu šestipodlažních domů. 
Výstavba by tak narušovala krajinný ráz okraje obce a zastiňovala okolní sbvby. S 
uvedenými koeficienty a podlažností pak souvisí i navýšení hustoty výstavby 
(kompaktnost), která pak jen umocňuje celkově negativní vjem v jinak rozvolněné 
zástavbě. Tyto obavy potvrzuje již dříve uveřejněný záměr investora a jím přiložené 
vizualizace projektu. 
 

 

 

XXX 
 

           

              

 

303 Uhříněveská halda, o.s. 
 

Nesouhlas 2912322 2.     Navýšení podlažnosti a hustoty zástavby povede ke zvýšení počtu obyvatel v této 
lokalitě, která je již nyní přetížená díky několika v současnosti dokončovaným 
developerským bytovým projektům. Tyto mají negativní kumulativní vliv na infrastrukturu 
obce, jako jsou školy, školky, lékaři (Např. na jedno místo ve školce je šest zájemců). 
 

 

 

XXX 
 

           

              

 

303 Uhříněveská halda, o.s. 
 

Jiné 2912323 3.     Nelze opomenout ani již dnes velmi špatnou dopravní obslužnost Uhříněvsi a téměř 
trvalé   kolony, dopravní zácpy a kolabující dopravu v dotčeném území. Samotné výše 
uvedené parcely jsou obsluhovány jedinou ulicí Franüška Diviše, která ústí na jedné 
straně na velmi vytíženou ulici Ke Kříži, na druhé pak na ulici Novopetrovická/Podleská, 
taktéž ulice s vysokou hustotou dopravy. Na obou koncích se tak v dopravních špičkách 
tvoří kolony a zvyšuje se tak riziko dopravních nehod při výjezdu vozidel na hlavní ulici. 
Komunikace Františka Diviše navíc není vybavena v celé své délce chodníky. Chodci tak 
jsou nuceni vstupovat do vozovky. 
 

 

 

XXX 
 

           

              

 

303 Uhříněveská halda, o.s. 
 

Nesouhlas 2912324 4.     Předmětná úprava JIZ jednou byla realizována a následně soudně zrušena z 
podnětu občanů i občanských sdružení. I z tohoto důvodu považujeme tuto úpravu jako 
neopodstatněnou. 
 

 

 

XXX 
 

           

              

 

303 Uhříněveská halda, o.s. 
 

Nesouhlas 2912325 Další materiály informace o záměru, např: https://www.ceskerealitv.cz/developerske 
projekty/ekocitv-uhrineves-i438.html ( * Celkem 176 bytů ve čtyřech šestipodlažních 
bytových domech s ustupujícími horními patry) 
 
 
Informace o petici z roku 2015 proti zmiňované výstavbě: http://www.stan-
praha22.cz/petice-avvzva-rade-mc-praha-22-ve-veci-proiekt-ekocitv-uhrineves/ 
 

 

 

XXX 
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Vyhodnocení stanovisek a připomínek k zadání úprav ÚP SÚ HMP 
 

                    

 

 
 

                    

 

U 1113 / 04 
 

                    

 

Místa  
                 

 

Praha 8, k.ú. Karlín            , 692/3, 693/52, 693/74, 693/75, 693/76, 693/139, 693/140, 693/141, 693/142, 693/157, 693/158, 693/159, 693/163, 693/182, 693/183, 693/184, 693/185, 693/186, 693/222, 693/223, 693/224, 693/225, 693/226, 693/227, 693/228, 693/229, 693/230, 693/233, 
693/243, 693/245, 693/246, 693/257, 801/1, 941/1 
soubor pozemků 

  

                    

 

Předmět: 
                 

 

Obchodní centum Invalidovna 
  

                    

 

Z: 
                 

 

a) kód G pro plochu SV1 
b) kód F pro plochu SV2 

  

                    

 

Na: 
                 

 

a) kód I  v ploše SV1 zvětšené posunem hranic dle výkresové přílohy 
b) kód H v ploše SV2 zmenšené posunem hranic dle výkresové přílohy 

  

                    

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  vyhodnocení 
 

                    

 

1) Městská část 
 

                    

 

2) Dotčené orgány 
 

                    

 

15 Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR 

               

                 

                    

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

               

                 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Bez připomínek 2911685 V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná. 
   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Jiné 2911710 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. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1)    Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné 
situaci;  
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a 
drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším 
území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2)    Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již 
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území 
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které 
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3)    Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy 
opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve 
stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem. 
4)    Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické 
osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
  
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné 
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.   

   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
 

                 

                    

 

14 Městská veterinární správa v Praze 
Státní veterinární správy 

               

                 

                    

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913206 Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti.  
Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k 
předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. 
Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a 
Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, 
 CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - 
Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - 
Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního 
města Prahy vymezeny. 
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn 
se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze 
lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho 
nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na 
chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území 
evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na 
území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. 
Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto 
stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách 
soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL 
(zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá 
zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o 
možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. 
Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.  
  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. EVL a PO nemohou být významně ovlivněny. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913231 Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:  
Bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913254 Z hlediska ochrany vod:  
Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se 
týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato 
změna je navržena mimo stanovené záplavové území. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913291 Z hlediska ochrany ovzduší  
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
 S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 
1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 
1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez 
připomínek.  
Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve 
stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně 
zatížených oblastech. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913319 Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): 
Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913344 Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Není třeba zpracovat dokumentaci VVURÚ. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913369 Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad 
vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě 
kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 
  
Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu 
změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. 
  
ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. 
Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. 
Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce 
v území. 
  
Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke 
změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci 
ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, 
vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou 
rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 
04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. 
  
S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro 
začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k 
podpoře udržitelného rozvoje. 
  
Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje 
území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. 

 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
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S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad 
neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které 
by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. 
  
V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na 
oblast uplatňování práva životního prostředí EU. 
  
V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná 
charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913400  Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené 
lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí 
změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu 
míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují 
urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů 
nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s 
pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. 
  
Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s 
předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. 
  
Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států 
nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. 
  
Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, 
resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik 
či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
  
Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na 
přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. 
  
Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo 
celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP 
č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). 
  
Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve 
vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti 
nulový až zanedbatelný. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

 

Bez připomínek 2912305 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. 
Upozornění: 
Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany 
obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. 
Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. 
Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů 
nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra 
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání 
změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či 
požadavky. 
Upozornění: 
Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území 
umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní 
tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo 
která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro 
jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných 
staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány 
v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o 
ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou 
provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí 
pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 
Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a 
jejich dokumentace, účinné od l . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií 
stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je 
umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Některé části se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
 

Jiné 2912496 Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy 
řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených 
dopravních hledisek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Bez připomínek 2911769 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.  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

    

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Jiné 2911772 Výrok: 
Ministerstvo kultury požaduje plně respektovat podmínky OP PPR, určené Rozhodnutím 
NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. 
kul/5932/81 ze dne 19. 5. 1981, a to zejména bod 2, kdy na území OP PPR je třeba, mimo 
jiné, dodržovat tuto podmínku: cit.: Při pořizování územně plánovací, přípravné a 
projektové dokumentace, při provádění staveb a stavebních úprav, ………..je nutno dbát, 
aby nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních 
prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, 
měřítko a silueta pražské památkové rezervace. 
Dále Ministerstvo kultury požaduje plně respektovat „Území se zákazem výškových 
staveb“, viz ÚP SÚ HMP, výkres č. 4 - Plán využití ploch. 
  
Odůvodnění: 
Území OP PPR je v režimu § 9 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném 
znění. Jeho podmínky je nutno dodržovat tak, aby nedošlo k poškození hodnot území 
PPR, pro které bylo území prohlášeno památkovou rezervací a rovněž aby nedošlo k 
poškození „zažitého obrazu PPR“, pohledů a obecně vizuálních vazeb území PPR s 
okolím. K tomu uvádíme, že účelem OP PPR je především ochrana kulturních hodnot 
vlastního památkově chráněného území, tj. Památkové rezervace v hl. m. Praze. V 
podmínkách ochrany OP PPR je zakotvena, a to zejména v bodě 4, i ochrana terénních 
horizontů, které se pohledově uplatňují ve vztahu k Památkové rezervaci v hl. m. Praze. 
Na základě tohoto rozhodnutí je na území ochranného pásma Pražské památkové 
rezervace třeba dodržovat, mimo jiné, i tyto podmínky: cit.: ad 4) Při veškeré nové 
výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů a výškových 
objektů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k pražské 
památkové rezervaci. Již sama o sobě tato podmínka ochrany svědčí o důležitosti a 
významnosti terénních horizontů, které jsou ve vztahu k PPR státní památkovou péčí 
sledovány, a která byla také za tímto účelem při tvorbě podmínek ochranného pásma do 
podmínek ochrany vložena. Při projednávání úpravy je též nutno zohlednit „Území se 
zákazem výškových staveb“, které je v platném ÚP SÚ HMP stanoveno v optickém 
kontaktu s Památkovou rezervací v hl. m. Praze a slouží k ochraně výrazných kulturních 
hodnot struktury historické zástavby hlavního města Prahy a dochovaného panoramatu 
jádra města. Hranice zákazu výškových staveb je vymezena ve výkresu č. 4 - Plán využití 
ploch. Tuto skutečnost je třeba při posuzování úprav též plně respektovat. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. V rámci zpracování návrhu změny bude 
postupováno v souladu s platnými právními předpisy. S vyjádřením bude seznámen 
zpracovatel návrhu změny. 

 

         

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Jiné 2911796 Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání 
změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky a požadavky. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

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

 

Jiné 2912770   
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 
  
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
  
- jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby), které je nutno 
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. 
Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:   
* Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto 
vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na 
základě stanoviska Ministerstva obrany); 
V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě 
požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně 
anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato 
omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního 
řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu 
zájmů AČR v hájených územích. 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 
výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 
m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré 
zemní práce, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze 
umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany.  
  
jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání 
v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb,  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
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staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména 
staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení 
VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově 
omezena nebo zakázána. 
-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), 
které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V 
tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 
-  větrných elektráren 
-  výškových staveb  
-  venkovního vedení VVN a VN 
-  základnových stanic mobilních operátorů       
      
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 
30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo 
zakázána. 
  
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají 
celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou 
následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. “Celé správní 
území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO 
a ve vzdušném prostoru MO ". 
-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu, které je nutno respektovat podle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha.   
  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. 
  
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 pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné 
limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do 
ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. 
  
Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je 
nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované 
druhy staveb”.   

    

              

 

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

 

Jiné 2912834 VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB 
pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s 
ustanovením            
§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) vždy nutné souhlasné stanovisko 
SNM Praha. 
  
1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o 
ochranném pásmu. 
2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. 
   Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných  pásem 
a přidružených objektů a zařízení. 
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 
6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení 
vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové 
stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů  (i těch, jejich stavba je 
povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad 
terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a 
fotovoltaických elektráren. 
  
MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy 
AČR. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský lesní 
úřad 

 

Souhlas 2911576 Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

Bez připomínek 2911823 vyjádření: 
Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z 
hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. 
  
 Zdůvodnění 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými 
změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je 
ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů 
od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona.   
Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního 
plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah 
územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny 
územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s 
přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený 
orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k 
návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou 
územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků 
na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: 
 
 
·        příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, 
·        Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České 
republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního 
rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. 
 
 
Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly 
využity: 
 
 
·        územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady 
pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, 
·        nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání 
území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební 
předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn 
ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím 
předpisům.  
 
 
Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn. 
Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z 
jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 
ÚPSÚHMP.  

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913046 Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, 
výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy 
tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913069 Oblast plynárenství a produktovodů 
S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se 
dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční 
plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování 
plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností 
Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o 
připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů 
plynu. 
Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, 
odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel 
G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. 
Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru 
územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR 
 

Částečný souhlas 2913081 Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“).  
  
V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů 
Ministerstva vnitra ČR Vám sděluji, že k projednávanému návrhu zadání změny vlny 
úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší 
působnosti žádné námitky a připomínky za předpokladu, že bude dodržena ochrana 
stávajících RR spojů MV (sledovaný jev 82a) omezením výšky budoucí navrhované 
zástavby. 
 
 
Odůvodnění:  
Ochranná pásma těchto spojů se týkají území dotčené změnami U 1113/04, U 1334/04 a 
U 1349/04. Předmětná ochranná pásma včetně uvedení podélných profilů s vyznačením 
výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.  

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. V rámci zpracování návrhu změny bude 
postupováno v souladu s platnými právními předpisy. 
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Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy, během jejich provádění, které by 
zasahovaly do ochranných pásem RR spojů MV, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení, bylo vyžádáno stanovisko Ministerstva vnitra ČR. 

    

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR 
 

Částečný souhlas 2913096 Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“).  
  
V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů 
Ministerstva vnitra ČR Vám sděluji, že k projednávanému návrhu zadání změny vlny 
úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší 
působnosti žádné námitky a připomínky za předpokladu, že bude dodržena ochrana 
stávajících RR spojů MV (sledovaný jev 82a) omezením výšky budoucí navrhované 
zástavby. 
 
 
Odůvodnění:  
Ochranná pásma těchto spojů se týkají území dotčené změnami U 1113/04, U 1334/04 a 
U 1349/04. Předmětná ochranná pásma včetně uvedení podélných profilů s vyznačením 
výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.  
  
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy, během jejich provádění, které by 
zasahovaly do ochranných pásem RR spojů MV, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení, bylo vyžádáno stanovisko Ministerstva vnitra ČR. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. V rámci zpracování návrhu změny bude 
postupováno v souladu s platnými právními předpisy. 

 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Jiné 2913122 Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav 
bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 
zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro 
nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd 
zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné 
doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za 
předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně 
plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně 
jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a 
zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané 
důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude postupováno v 
souladu s právními předpisy. 

 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Nesouhlas 2913147 Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí 
vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s 
předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Uvedené požadavky jsou součástí až 
zpracováného návrhu změny, nikoliv návrhu zadání změny. 
Při zpracování návrhu změny bude postupováno v souladu s právními předpisy. 

 

         

              

 

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 

 

Bez připomínek 2911855 Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na:  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_pl
anovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných 
geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové 
adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 
  
1)    Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 
2)    Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy zasaženy.  
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Bez připomínek 2911936 Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v 
rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy další připomínky.   
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

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

Jiné 2912319 Úprava se týká změny prostorového uspořádání, související s výstavbou Obchodního 
centra Invalidovna, s navrženými změnami kódů míry využití ploch. Předmětná zástavba 
je situována nad stanicí metra. Toto specifikum je spojeno se skutečností, že navrhované 
konkrétní záměry bude nutné důsledně posuzovat z technického hlediska ve vztahu k 
objektům a účinkům provozu metra, což může vyústit do redukce jejich rozsahu, potřeby 
mimořádně finančně náročných řešení apod. 

 

XXX 
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130 MHMP odbor rozvoje a financování 
dopravy 

 

Bez připomínek 2911738 Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým 
oznámením souhlasí. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

              

 

126 MHMP odbor strategických investic 
 

Bez připomínek 2912532 K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911605  Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): 
 
 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. 
m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911609 Výrok NPÚ: 
Ministerstvu kultury doporučujeme požadovat plně respektovat podmínky 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, a to zejména bod 2, kdy na území OP PPR 
je třeba, mimo jiné, dodržovat tuto podmínku: 
Cit.: Při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění 
staveb a stavebních úprav, ………..je nutno dbát, aby nebyla změnami půdorysné, 
hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území ochranného pásma 
oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta pražské památkové 
rezervace. 
Dále Ministerstvu kultury doporučujeme požadovat plně respektovat „Území se zákazem 
výškových staveb“, viz ÚP SÚ HMP, výkres č. 4 - Plán využití ploch. 
 
 
Odůvodnění NPÚ: 
Území OP PPR je v režimu § 9 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném 
znění. Jeho podmínky je nutno dodržovat tak, aby nedošlo k poškození hodnot území 
PPR, pro které bylo území prohlášeno památkovou rezervací a rovněž aby nedošlo k 
poškození „zažitého obrazu PPR“, pohledů a obecně vizuálních vazeb území PPR s 
okolím. 
K tomu uvádíme, že účelem OP PPR je především ochrana kulturních hodnot vlastního 
památkově chráněného území, tj. Památkové rezervace v hl. m. Praze. V podmínkách 
ochrany OP PPR je zakotvena, a to zejména v bodě 4, i ochrana terénních horizontů, 
které se pohledově uplatňují ve vztahu k Památkové rezervaci v hl. m. Praze. Na základě 
tohoto rozhodnutí je na území ochranného pásma Pražské památkové rezervace třeba 
dodržovat, mimo jiné, i tyto podmínky: cit.: ad 4) Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je 
třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů a výškových objektů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k pražské památkové 
rezervaci. Již sama o sobě tato podmínka ochrany svědčí o důležitosti a významnosti 
terénních horizontů, které jsou ve vztahu k PPR státní památkovou péčí sledovány, a 
která byla také za tímto účelem při tvorbě podmínek ochranného pásma do podmínek 
ochrany vložena. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude 
postupováno v souladu s právními předpisy. 

 

       

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911610 Při projednávání úpravy je též nutno zohlednit „Území se zákazem výškových staveb“, 
které je v platném ÚP SÚ HMP stanoveno v optickém kontaktu s Památkovou rezervací v 
hl. m. Praze a slouží k ochraně výrazných kulturních hodnot struktury historické zástavby 
hlavního města Prahy a dochovaného panoramatu jádra města. Hranice zákazu 
výškových staveb je vymezena ve výkresu č. 4 - Plán využití ploch. Tuto skutečnost je 
třeba při posuzování úprav též plně respektovat. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. V rámci zpracování návrhu změny bude 
postupováno v souladu s právními předpisy. S připomínkou bude seznámen zpracovatel 
návrhu změny. 

 

       

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Bez připomínek 2911612 Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům 
zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto 
změn. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911637 Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska 
vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. 
 
 
Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu 
ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro 
další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912610 Výrok         : 
Je nutné respektovat podmínky OP PPR, určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o 
vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze čj. kul/5-932/81 ze dne 
19. 5. 1981, a to zejména bod 2, kdy na území OP PPR je třeba, mimo jiné, dodržovat tuto 
podmínku: 
Cit.: Při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění 
staveb a stavebních úprav, je nutno dbát, aby nebyla změnami půdorysné, hmotové a 
výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v Území ochranného pásma oslabena 
nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta pražské památkové rezervace. 
 
 
Odůvodnění NPÚ: 
Uzemí OP PPR je v režimu S 9 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném 
znění. Jeho podmínky je nutno dodržovat tak, aby nedošlo k poškození hodnot území  

 

Pořizovatel bere danou připomínkku na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude 
postupováno v souladu s právními předpisy. S danou připomínkou bude seznámen zpracovatel 
návrhu změny. 
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PPR, pro které bylo území prohlášeno památkovou rezervací a rovněž aby nedošlo k 
poškození „zažitého obrazu PPR”  pohledů a obecně vizuálních vazeb území PPR s 
okolím. 
K tomu uvádíme, že účelem OP PPR je především ochrana kulturních hodnot vlastního 
památkově chráněného území, tj. Památkové rezervace v hl. m. Praze. V podmínkách 
ochrany OP PPR je zakotvena, a to zejména v bodě 4, i ochrana terénních horizontů, 
které se pohledově uplatňují ve vztahu k Památkové rezervaci v hl. m. Praze. Na základě 
tohoto rozhodnutí je na území ochranného pásma Pražské památkové rezervace třeba 
dodržovat, mimo jiné, i tyto podmínky: cit.: ad 4) Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je 
třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů a výškových objektů na terénních 
horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k pražské památkové 
rezervaci. Již sama o sobě tato podmínka ochrany svědčí o důležitosti a významnosti 
terénních horizontů, které jsou ve vztahu k PPR státní památkovou péčí sledovány, a 
která byla také za tímto účelem při tvorbě podmínek ochranného pásma do podmínek 
ochrany vložena. 
 

 

    

              

 

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

 

Jiné 2912611 Dále Ministerstvu kultury doporučujeme požadovat plně respektovat „Uzemí se zákazem 
výškových staveb”, viz ÚP SÚ HMP, výkres č. 4 - Plán využití ploch. 
 
 
Při projednávání úpravy je též nutno zohlednit „Uzemí se zákazem výškových staveb ' 
které je v platném UP SÚ HMP stanoveno v optickém kontaktu s Památkovou rezervací v 
hl. m. Praze a slouží k ochraně výrazných kulturních hodnot struktury historické zástavby 
hlavního města Prahy a dochovaného panoramatu jádra města. Hranice zákazu 
výškových staveb je vymezena ve výkresu 
č. 4 - Plán využití ploch. Tuto skutečnost je třeba při posuzování úprav též plně 
respektovat. 

 

Pořizovatel bere danou připomínkku na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude 
postupováno v souladu s právními předpisy. S danou připomínkou bude seznámen zpracovatel 
návrhu změny. 

 

       

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912615 Odůvodnění: 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu 
pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, 
která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický 
fond, podle zákona 
č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 
20/1987). 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné 
pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při 
pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb 
a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami 
půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území 
ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta 
PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení 
stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve 
smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy”. Pro 
případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, 
především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění 
archeologického výzkumu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Některé požadavky se týkají až následných 
řízení. 

 

       

           

              

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, závod 
Dolní Vltava 

 

Jiné 2912507 Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území a aktivní 
zónu záplavového území významného vodního toku Vltava IDVT 10100001. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. V rámci zpracování návrhu změny bude 
postupováno v souladu s platnými právními předpisy. 

 

       

              

 

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

 

Jiné 2912555 Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního 
plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě 
v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — 
rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a 
úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou 
vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a 
plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP 
Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány 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 
licenci). 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912581 Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II 
(přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
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distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického 
zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 

    

              

 

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

 

Jiné 2912607 V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP 
nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na 
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

              

 

150 Pražská teplárenská a.s. 
 

Jiné 2912422 Na vymezeném území určenému ke změně prostorového uspořádání jsou vedena 
stávající podzemní rozvodná tepelná zařízení Pražské teplárenské a.s., sloužící k 
dodávce tepelné energie odběratelům v dané lokalitě a dále jsou ve vymezeném území 
plánována nová rozvodná tepelná zařízení navržená v souvislosti s výstavbou „Zástavba 
okolí stanice metra Invalidovna — l. Etapa”. 
Požadujeme při navrhování a realizaci staveb respektovat zákonné ochranné pásmo 
tepelných rozvodů Pražské teplárenské a.s., a to ve smyslu S87 zákona č. 458/2000 Sb. v 
platném znění a při křížení či souběhu inženýrských sítí s tepelnými rozvody dodržet ČSN 
736005 pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení. 
 

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912355 Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav 
vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby 
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 
2.  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. 
3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a 
Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního 
rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 
Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD” (všech etap stavby), která je 
podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého 
je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání 
pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a 
PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912359 Lokalita leží v tlakovém pásmu vodojemu Mazanka. Z důvodu nedostatečné kapacity 
tohoto vodojemu je další rozvoj v daném území možný až po dostavbě nové komory 
vodojemu Mazanka. Kolaudace stavby v řešené lokalitě je podmíněna vydáním 
právoplatného stavebního povolení na stavbu ”Dostavba komory VDJ Mazanka, k. ú. 
Libeň, Praha 8 (investorem je PVS). Tato stavba podmiňující budoucí odběr pitné vody 
má v současnosti vydané právoplatné územní rozhodnutí. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912387 Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 
04 Územního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1.   U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 
2.   Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s 
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před 
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v 
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro 
změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu 
a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, 
které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 
3.    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. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912418 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 řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí 
U řadů 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 řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 
Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a 
kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno 
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912424 Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude 
posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní 
obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí. 

 

Připomínka nebude zapracována. Návrh změny bude zpracován v souladu s právními 
předpisy. 

 

       

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912663 V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912688 Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v 
souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). 
Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. 
Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v 
ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a 
stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými 
zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
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kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o. 
    

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912713 Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve 
správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: 
http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-
vektorova-data/ 
Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o 
vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských 
zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná 
na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ 
Pozn. 
Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, 
s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912810 Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území 
kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a 
rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické 
stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., že lze vyloučit významný vliv změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními 
nařízeními.  
Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. 
Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám 
je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem 
ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu 
navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno 
předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. 
Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního 
města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2913015  1. Odbor životního prostředí a zemědělství  
  
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle 
jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že  hlediska zákonů 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, 
neuplatňuje k předloženému návrhu zadání změn žádné podněty. 
  
2. Odbor dopravy  
  
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. 
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky. 
  
3. Odbor kultury a památkové péče  
  
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k 
předloženému návrhu zadání změn připomínky, lze vyloučit vliv na území v zájmu 
památkové péče ve Středočeském kraji. 
  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

32 MČ Praha 12, starosta 
 

Bez připomínek 2911882 Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
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Vyhodnocení stanovisek a připomínek k zadání úprav ÚP SÚ HMP 
 

                    

 

 
 

                    

 

U 1236 / 04 
 

                    

 

Místa  
                 

 

Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice         , 1120/1, 1120/2, 1121/1, 1121/2, 1124/2, 1124/8, 1124/9, 1124/10, 1124/14, 1124/15, 1125/1, 1125/2, 1127/1, 1127/2, 1127/3, 1127/4, 1127/5, 1128, 1130/7, 1130/8, 1130/9, 1131, 1132/1, 1132/2, 2352/3, 2352/36, 2352/37, 2352/38, 2352/39 
 

  

                    

 

Předmět: 
                 

 

Obytný soubor rodinných domů a přístupová komunikace 
  

                    

 

Z: 
                 

 

kód A v ploše OB 
  

                    

 

Na: 
                 

 

kód C v ploše OB 
  

                    

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  vyhodnocení 
 

                    

 

1) Městská část 
 

                    

 

2) Dotčené orgány 
 

                    

 

15 Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR 

               

                 

                    

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

               

                 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Bez připomínek 2911686 V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná. 
   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Jiné 2911711 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. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1)    Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné 
situaci;  
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a 
drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším 
území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2)    Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již 
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území 
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které 
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3)    Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy 
opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve 
stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem. 
4)    Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické 
osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
  
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné 
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.   

   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
 

                 

                    

 

14 Městská veterinární správa v Praze 
Státní veterinární správy 

               

                 

                    

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
               

                    

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
  

Jiné 2913207 Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti.  
Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k  

   

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. EVL a PO nemohou být významně ovlivněny. 
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předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. 
Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a 
Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, 
 CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - 
Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - 
Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního 
města Prahy vymezeny. 
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn 
se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze 
lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho 
nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na 
chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území 
evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na 
území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. 
Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto 
stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách 
soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL 
(zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá 
zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o 
možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. 
Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.  
  

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913232 Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:  
Bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913255 Z hlediska ochrany vod:  
Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se 
týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato 
změna je navržena mimo stanovené záplavové území. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913292 Z hlediska ochrany ovzduší  
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
 S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 
1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 
1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez 
připomínek.  
Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve 
stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně 
zatížených oblastech. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913320 Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): 
Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913345 Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Není třeba zpracovat dokumentaci VVURÚ. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913370 Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad 
vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě 
kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 
  
Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu 
změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. 
  
ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. 
Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. 
Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce 
v území. 
  
Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke 
změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci 
ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, 
vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou 
rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 
04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. 
  
S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro 
začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k 
podpoře udržitelného rozvoje. 
  
Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje 
území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. 
  
S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad 
neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
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by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. 
  
V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na 
oblast uplatňování práva životního prostředí EU. 
  
V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná 
charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913401  Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené 
lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí 
změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu 
míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují 
urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů 
nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s 
pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. 
  
Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s 
předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. 
  
Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států 
nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. 
  
Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, 
resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik 
či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
  
Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na 
přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. 
  
Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo 
celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP 
č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). 
  
Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve 
vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti 
nulový až zanedbatelný. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

 

Bez připomínek 2912306 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. 
Upozornění: 
Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany 
obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. 
Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. 
Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů 
nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra 
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání 
změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či 
požadavky. 
Upozornění: 
Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území 
umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní 
tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo 
která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro 
jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných 
staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány 
v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o 
ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou 
provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí 
pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 
Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a 
jejich dokumentace, účinné od l . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií 
stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je 
umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Některé části se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
 

Jiné 2912497 Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy 
řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených 
dopravních hledisek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Bez připomínek 2911770 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  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

    

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Jiné 2911797 Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání 
změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky a požadavky. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

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

 

Jiné 2912771   
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 
  
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
  
- jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby), které je nutno 
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. 
Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:   
* Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto 
vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na 
základě stanoviska Ministerstva obrany); 
V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě 
požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně 
anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato 
omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního 
řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu 
zájmů AČR v hájených územích. 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 
výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 
m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré 
zemní práce, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze 
umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany.  
  
jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání 
v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, 
staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména 
staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení 
VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově 
omezena nebo zakázána. 
-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), 
které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V 
tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 
-  větrných elektráren 
-  výškových staveb  
-  venkovního vedení VVN a VN 
-  základnových stanic mobilních operátorů       
      
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 
30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo 
zakázána. 
  
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají 
celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou 
následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. “Celé správní 
území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO 
a ve vzdušném prostoru MO ". 
-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu, které je nutno respektovat podle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha.   
  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. 
  
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  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

Z 1236 / 04 
     

Str. 4 z 9 
  

http://www.pamatkovykatalog.cz/
http://www.pamatkovykatalog.cz/
https://geoportal.npu.cz/web
https://geoportal.npu.cz/web


              

       

obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné 
limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do 
ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. 
  
Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je 
nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované 
druhy staveb”.   

    

              

 

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

 

Jiné 2912835 VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB 
pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s 
ustanovením            
§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) vždy nutné souhlasné stanovisko 
SNM Praha. 
  
1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o 
ochranném pásmu. 
2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. 
   Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných  pásem 
a přidružených objektů a zařízení. 
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 
6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení 
vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové 
stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů  (i těch, jejich stavba je 
povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad 
terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a 
fotovoltaických elektráren. 
  
MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy 
AČR. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský lesní 
úřad 

 

Souhlas 2911577 Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

Bez připomínek 2911824 vyjádření: 
Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z 
hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. 
  
 Zdůvodnění 
Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými 
změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je 
ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů 
od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona.   
Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního 
plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah 
územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny 
územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s 
přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený 
orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k 
návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou 
územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků 
na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: 
 
 
·        příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, 
·        Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České 
republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního 
rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. 
 
 
Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly 
využity: 
 
 
·        územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady 
pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, 
·        nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání 
území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební 
předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn 
ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím 
předpisům.  

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn. 
Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z 
jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 
ÚPSÚHMP.  

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913047 Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, 
výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy 
tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913070 Oblast plynárenství a produktovodů 
S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se 
dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční 
plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování 
plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností 
Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o 
připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů 
plynu. 
Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, 
odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel 
G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. 
Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru 
územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR 
 

Bez připomínek 2913097 V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů 
Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné 
námitky a připomínky. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Jiné 2913123 Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav 
bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 
zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro 
nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd 
zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné 
doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za 
předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně 
plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně 
jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a 
zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané 
důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude postupováno v 
souladu s právními předpisy. 

 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Nesouhlas 2913148 Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí 
vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s 
předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Uvedené požadavky jsou součástí až 
zpracováného návrhu změny, nikoliv návrhu zadání změny. 
Při zpracování návrhu změny bude postupováno v souladu s právními předpisy. 

 

         

              

 

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 

 

Bez připomínek 2911856 Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na:  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_pl
anovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných 
geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové 
adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 
  
1)    Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 
2)    Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy zasaženy.  
 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Bez připomínek 2911937 Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v 
rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy další připomínky.   
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

165 Institut plánování a rozvoje hl.m. 
Prahy – ředitel IPR 

 

Nesouhlas 2912327 Návrh změny ÚP o stupně nedoporučujeme. Navyšování míry využití území pro novou 
zástavbu vyvolá další zvýšení dopravního zatížení na sběrné komunikační síti přilehlé 
části Jižního Města, která je již v současné době v dopravních špičkách dopravně 
přetížená. 

 

Po Termínu 
 

         

           

              

 

130 MHMP odbor rozvoje a financování 
dopravy 

 

Bez připomínek 2911739 Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým 
oznámením souhlasí. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

              

 

126 MHMP odbor strategických investic 
 

Bez připomínek 2912533 K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911606  Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): 
 
 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. 
m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Bez připomínek 2911636 Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům 
zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto 
změn. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911661 Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska 
vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. 
 
 
Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu 
ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro 
další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912639 Odůvodnění: 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu 
pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, 
která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický 
fond, podle zákona 
č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 
20/1987). 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné 
pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při 
pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb 
a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami 
půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území 
ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta 
PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení 
stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve 
smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy”. Pro 
případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, 
především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění 
archeologického výzkumu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Některé požadavky se týkají až následných 
řízení. 

 

       

           

              

 

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

 

Jiné 2912556 Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního 
plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě 
v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — 
rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a 
úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou 
vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a 
plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP 
Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány 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 
licenci). 
 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
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149 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, 
a.s.. 

 

Jiné 2912582 Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II 
(přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení 
distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického 
zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912608 V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP 
nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na 
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912356 Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav 
vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby 
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 
2.  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. 
3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a 
Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního 
rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 
Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD” (všech etap stavby), která je 
podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého 
je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání 
pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a 
PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912388 Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 
04 Územního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1.   U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 
2.   Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s 
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před 
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v 
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro 
změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu 
a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, 
které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 
3.    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. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912419 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 řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí 
U řadů 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 řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 
Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a 
kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno 
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912448 Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude 
posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní 
obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí. 

 

Připomínka nebude zapracována. Návrh změny bude zpracován v souladu s právními 
předpisy. 

 

       

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

302 DVOŘÁK PAVEL 
 

Nesouhlas 2912316 Jako vlastníci pozemků Vás žádáme o rozšíření probíhající úpravy ÚP č.U1236 na 
pozemky p.č. 1123 o výměře 1180 m2 v k.ú Kunratice a p.č.1124/1 o výměře 1901 m2 v 
k.ú. Kunratice. 

    

           

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912664 V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912689 Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v 
souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). 
Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. 
Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v 
ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a 
stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými 
zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto 
kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912714 Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve 
správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: 
http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-
vektorova-data/ 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o 
vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských 
zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná 
na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ 
Pozn. 
Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, 
s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska. 

    

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912811 Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území 
kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a 
rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické 
stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., že lze vyloučit významný vliv změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními 
nařízeními.  
Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. 
Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám 
je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem 
ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu 
navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno 
předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. 
Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního 
města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2913016  1. Odbor životního prostředí a zemědělství  
  
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle 
jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že  hlediska zákonů 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, 
neuplatňuje k předloženému návrhu zadání změn žádné podněty. 
  
2. Odbor dopravy  
  
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. 
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky. 
  
3. Odbor kultury a památkové péče  
  
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k 
předloženému návrhu zadání změn připomínky, lze vyloučit vliv na území v zájmu 
památkové péče ve Středočeském kraji. 
  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

32 MČ Praha 12, starosta 
 

Bez připomínek 2911883 Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
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Vyhodnocení stanovisek a připomínek k zadání úprav ÚP SÚ HMP 
 

                    

 

 
 

                    

 

U 1327 / 04 
 

                    

 

Místa  
                 

 

Praha - Koloděje  , k.ú. Koloděje          , 353/2, 353/3 
  

                    

 

Předmět: 
                 

 

Výstavba rodinného domu včetně bazénu a altánu 
  

                    

 

Z: 
                 

 

kód B v ploše OB 
  

                    

 

Na: 
                 

 

kód C v ploše OB 
  

                    

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  vyhodnocení 
 

                    

 

1) Městská část 
 

                    

 

2) Dotčené orgány 
 

                    

 

15 Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR 

               

                 

                    

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

               

                 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Bez připomínek 2911663 V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná. 
   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Jiné 2911688 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. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1)    Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné 
situaci;  
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a 
drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším 
území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2)    Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již 
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území 
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které 
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3)    Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy 
opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve 
stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem. 
4)    Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické 
osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
  
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné 
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.   

   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
 

                 

                    

 

14 Městská veterinární správa v Praze 
Státní veterinární správy 

               

                 

                    

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
               

                    

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
  

Jiné 2913184 Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti.  
Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k 
předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. 

 

   

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. EVL a PO nemohou být významně ovlivněny. 
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Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a 
Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, 
 CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - 
Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - 
Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního 
města Prahy vymezeny. 
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn 
se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze 
lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho 
nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na 
chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území 
evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na 
území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. 
Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto 
stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách 
soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL 
(zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá 
zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o 
možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. 
Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.  
  

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913209 Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:  
Bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913234 Z hlediska ochrany vod:  
Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se 
týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato 
změna je navržena mimo stanovené záplavové území. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913272 Z hlediska ochrany ovzduší  
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
 S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 
1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 
1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez 
připomínek.  
Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve 
stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně 
zatížených oblastech. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913297 Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): 
Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913322 Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Není třeba zpracovat dokumentaci VVURÚ. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913347 Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad 
vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě 
kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 
  
Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu 
změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. 
  
ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. 
Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. 
Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce 
v území. 
  
Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke 
změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci 
ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, 
vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou 
rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 
04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. 
  
S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro 
začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k 
podpoře udržitelného rozvoje. 
  
Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje 
území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. 
  
S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad 
neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které 
by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. 
  
V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
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oblast uplatňování práva životního prostředí EU. 
  
V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná 
charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913378  Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené 
lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí 
změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu 
míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují 
urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů 
nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s 
pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. 
  
Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s 
předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. 
  
Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států 
nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. 
  
Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, 
resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik 
či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
  
Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na 
přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. 
  
Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo 
celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP 
č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). 
  
Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve 
vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti 
nulový až zanedbatelný. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

 

Bez připomínek 2912283 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. 
Upozornění: 
Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany 
obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. 
Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. 
Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů 
nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra 
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání 
změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či 
požadavky. 
Upozornění: 
Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území 
umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní 
tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo 
která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro 
jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných 
staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány 
v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o 
ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou 
provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí 
pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 
Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a 
jejich dokumentace, účinné od l . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií 
stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je 
umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Některé části se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
 

Jiné 2912474 Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy 
řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených 
dopravních hledisek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Bez připomínek 2911747 Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):  
  
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. 
m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Jiné 2911774 Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání 
změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky a požadavky. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

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

 

Jiné 2912748   
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 
  
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
  
- jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby), které je nutno 
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. 
Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:   
* Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto 
vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na 
základě stanoviska Ministerstva obrany); 
V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě 
požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně 
anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato 
omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního 
řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu 
zájmů AČR v hájených územích. 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 
výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 
m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré 
zemní práce, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze 
umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany.  
  
jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání 
v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, 
staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména 
staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení 
VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově 
omezena nebo zakázána. 
-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), 
které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V 
tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 
-  větrných elektráren 
-  výškových staveb  
-  venkovního vedení VVN a VN 
-  základnových stanic mobilních operátorů       
      
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 
30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo 
zakázána. 
  
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají 
celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou 
následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. “Celé správní 
území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO 
a ve vzdušném prostoru MO ". 
-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu, které je nutno respektovat podle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha.   
  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. 
  
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 pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné 
limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
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zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a 
bezpečnosti státu. 
  
Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je 
nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované 
druhy staveb”.   

    

              

 

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

 

Jiné 2912812 VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB 
pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s 
ustanovením            
§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) vždy nutné souhlasné stanovisko 
SNM Praha. 
  
1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o 
ochranném pásmu. 
2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. 
   Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných  pásem 
a přidružených objektů a zařízení. 
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 
6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení 
vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové 
stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů  (i těch, jejich stavba je 
povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad 
terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a 
fotovoltaických elektráren. 
  
MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy 
AČR. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský lesní 
úřad 

 

Souhlas 2911554 Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

Bez připomínek 2911801 vyjádření: 
Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z 
hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. 
  
 Zdůvodnění 
Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými 
změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je 
ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů 
od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona.   
Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního 
plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah 
územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny 
územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s 
přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený 
orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k 
návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou 
územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků 
na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: 
 
 
·        příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, 
·        Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České 
republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního 
rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. 
 
 
Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly 
využity: 
 
 
·        územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady 
pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, 
·        nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání 
území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební 
předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn 
ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím 
předpisům.  
 
 
Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn.  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z 
jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 
ÚPSÚHMP.  

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913024 Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, 
výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy 
tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913049 Oblast plynárenství a produktovodů 
S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se 
dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční 
plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování 
plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností 
Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o 
připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů 
plynu. 
Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, 
odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel 
G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. 
Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru 
územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR 
 

Bez připomínek 2913074 V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů 
Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné 
námitky a připomínky. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Jiné 2913100 Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav 
bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 
zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro 
nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd 
zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné 
doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za 
předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně 
plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně 
jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a 
zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané 
důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude postupováno v 
souladu s právními předpisy. 

 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Nesouhlas 2913125 Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí 
vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s 
předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Uvedené požadavky jsou součástí až 
zpracováného návrhu změny, nikoliv návrhu zadání změny. 
Při zpracování návrhu změny bude postupováno v souladu s právními předpisy. 

 

         

              

 

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 

 

Bez připomínek 2911833 Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na:  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_pl
anovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných 
geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové 
adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 
  
1)    Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 
2)    Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy zasaženy.  
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Bez připomínek 2911914 Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v 
rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy další připomínky.   
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

130 MHMP odbor rozvoje a financování 
dopravy 

 

Bez připomínek 2911716 Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým 
oznámením souhlasí. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

              

 

126 MHMP odbor strategických investic 
 

Bez připomínek 2912510 K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911583  Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): 
 
 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. 
m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Bez připomínek 2911613 Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům 
zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto 
změn. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911638 Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska 
vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. 
 
 
Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu 
ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro 
další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912616 Odůvodnění: 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu 
pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, 
která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický 
fond, podle zákona 
č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 
20/1987). 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné 
pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při 
pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb 
a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami 
půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území 
ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta 
PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení 
stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve 
smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy”. Pro 
případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, 
především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění 
archeologického výzkumu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Některé požadavky se týkají až následných 
řízení. 

 

       

           

              

 

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

 

Jiné 2912535 Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního 
plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě 
v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — 
rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a 
úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou 
vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a 
plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP 
Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány 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 
licenci). 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912559 Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

              

 

Z 1327 / 04 
     

Str. 7 z 9 
  



              

  

a.s.. 
   

458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II 
(přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení 
distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického 
zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 

    

           

              

 

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

 

Jiné 2912585 V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP 
nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na 
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912333 Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav 
vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby 
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 
2.  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. 
3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a 
Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního 
rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 
Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD” (všech etap stavby), která je 
podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého 
je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání 
pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a 
PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912365 Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 
04 Územního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1.   U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 
2.   Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s 
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před 
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v 
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro 
změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu 
a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, 
které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 
3.    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. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912396 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 řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí 
U řadů 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 řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 
Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a 
kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno 
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912425 Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude 
posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní 
obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí. 

 

Připomínka nebude zapracována. Návrh změny bude zpracován v souladu s právními 
předpisy. 

 

       

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912641 V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912666 Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v 
souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). 
Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. 
Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v 
ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a 
stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými 
zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto 
kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912691 Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve 
správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: 
http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-
vektorova-data/ 
Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o 
vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských 
zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná 
na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ 
Pozn. 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, 
s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska. 

    

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912788 Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území 
kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a 
rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické 
stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., že lze vyloučit významný vliv změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními 
nařízeními.  
Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. 
Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám 
je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem 
ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu 
navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno 
předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. 
Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního 
města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2913013  1. Odbor životního prostředí a zemědělství  
  
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle 
jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že  hlediska zákonů 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, 
neuplatňuje k předloženému návrhu zadání změn žádné podněty. 
  
2. Odbor dopravy  
  
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. 
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky. 
  
3. Odbor kultury a památkové péče  
  
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k 
předloženému návrhu zadání změn připomínky, lze vyloučit vliv na území v zájmu 
památkové péče ve Středočeském kraji. 
  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

32 MČ Praha 12, starosta 
 

Bez připomínek 2911860 Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
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Vyhodnocení stanovisek a připomínek k zadání úprav ÚP SÚ HMP 
 

                    

 

 
 

                    

 

U 1328 / 04 
 

                    

 

Místa  
                 

 

Praha - Klánovice , k.ú. Klánovice         , 801/8, 801/9, 801/10 
  

                    

 

Předmět: 
                 

 

Přístavba k rodinnému domu 
  

                    

 

Z: 
                 

 

kód A v ploše OB 
  

                    

 

Na: 
                 

 

kód B v ploše OB 
  

                    

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  vyhodnocení 
 

                    

 

1) Městská část 
 

                    

 

52 MČ Praha - Klánovice, starosta 
  

Nesouhlas 2911547 Na základě usnesení Rady městské části Praha-Klánovice č. 22/157/2018 ze dne 
24.9.2018 Městská část Praha Klánovice nesouhlasí s návrhem zadání změny. 

   

Pořizovatel bere daný nesouhlas na vědomí. Bude s ním seznámeno zastupitelstvo. 
 

                 

                    

 

2) Dotčené orgány 
 

                    

 

15 Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR 

               

                 

                    

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

               

                 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Bez připomínek 2911664 V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná. 
   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Jiné 2911689 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. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1)    Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné 
situaci;  
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a 
drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším 
území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2)    Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již 
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území 
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které 
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3)    Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy 
opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve 
stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem. 
4)    Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické 
osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
  
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné 
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.   

   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
 

                 

                    

 

14 Městská veterinární správa v Praze 
Státní veterinární správy 

               

                 

                    

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
               

                    

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
  

Jiné 2913185 Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti.  
Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k  

   

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. EVL a PO nemohou být významně ovlivněny. 
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předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. 
Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a 
Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, 
 CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - 
Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - 
Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního 
města Prahy vymezeny. 
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn 
se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze 
lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho 
nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na 
chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území 
evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na 
území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. 
Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto 
stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách 
soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL 
(zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá 
zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o 
možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. 
Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.  
  

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913210 Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:  
Bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913235 Z hlediska ochrany vod:  
Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se 
týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato 
změna je navržena mimo stanovené záplavové území. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913273 Z hlediska ochrany ovzduší  
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
 S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 
1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 
1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez 
připomínek.  
Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve 
stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně 
zatížených oblastech. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913298 Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): 
Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913323 Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Není třeba zpracovat dokumentaci VVURÚ. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913348 Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad 
vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě 
kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 
  
Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu 
změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. 
  
ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. 
Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. 
Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce 
v území. 
  
Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke 
změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci 
ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, 
vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou 
rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 
04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. 
  
S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro 
začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k 
podpoře udržitelného rozvoje. 
  
Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje 
území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. 
  
S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad 
neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
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by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. 
  
V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na 
oblast uplatňování práva životního prostředí EU. 
  
V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná 
charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913379  Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené 
lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí 
změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu 
míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují 
urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů 
nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s 
pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. 
  
Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s 
předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. 
  
Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států 
nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. 
  
Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, 
resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik 
či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
  
Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na 
přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. 
  
Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo 
celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP 
č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). 
  
Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve 
vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti 
nulový až zanedbatelný. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

 

Bez připomínek 2912284 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. 
Upozornění: 
Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany 
obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. 
Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. 
Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů 
nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra 
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání 
změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či 
požadavky. 
Upozornění: 
Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území 
umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní 
tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo 
která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro 
jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných 
staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány 
v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o 
ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou 
provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí 
pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 
Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a 
jejich dokumentace, účinné od l . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií 
stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je 
umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Některé části se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
 

Jiné 2912475 Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy 
řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených 
dopravních hledisek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Bez připomínek 2911748 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  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

Z 1328 / 04 
     

Str. 3 z 9 
  



              

       

mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

    

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Jiné 2911775 Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání 
změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky a požadavky. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

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

 

Jiné 2912749   
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 
  
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
  
- jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby), které je nutno 
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. 
Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:   
* Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto 
vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na 
základě stanoviska Ministerstva obrany); 
V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě 
požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně 
anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato 
omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního 
řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu 
zájmů AČR v hájených územích. 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 
výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 
m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré 
zemní práce, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze 
umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany.  
  
jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání 
v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, 
staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména 
staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení 
VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově 
omezena nebo zakázána. 
-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), 
které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V 
tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 
-  větrných elektráren 
-  výškových staveb  
-  venkovního vedení VVN a VN 
-  základnových stanic mobilních operátorů       
      
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 
30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo 
zakázána. 
  
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají 
celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou 
následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. “Celé správní 
území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO 
a ve vzdušném prostoru MO ". 
-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu, které je nutno respektovat podle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha.   
  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. 
  
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  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
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obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné 
limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do 
ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. 
  
Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je 
nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované 
druhy staveb”.   

    

              

 

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

 

Jiné 2912813 VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB 
pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s 
ustanovením            
§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) vždy nutné souhlasné stanovisko 
SNM Praha. 
  
1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o 
ochranném pásmu. 
2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. 
   Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných  pásem 
a přidružených objektů a zařízení. 
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 
6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení 
vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové 
stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů  (i těch, jejich stavba je 
povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad 
terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a 
fotovoltaických elektráren. 
  
MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy 
AČR. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský lesní 
úřad 

 

Souhlas 2911555 Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

Bez připomínek 2911802 vyjádření: 
Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z 
hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. 
  
 Zdůvodnění 
Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými 
změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je 
ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů 
od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona.   
Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního 
plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah 
územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny 
územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s 
přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený 
orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k 
návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou 
územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků 
na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: 
 
 
·        příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, 
·        Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České 
republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního 
rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. 
 
 
Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly 
využity: 
 
 
·        územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady 
pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, 
·        nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání 
území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební 
předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn 
ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím 
předpisům.  

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn. 
Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z 
jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 
ÚPSÚHMP.  

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913025 Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, 
výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy 
tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913050 Oblast plynárenství a produktovodů 
S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se 
dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční 
plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování 
plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností 
Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o 
připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů 
plynu. 
Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, 
odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel 
G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. 
Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru 
územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR 
 

Bez připomínek 2913075 V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů 
Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné 
námitky a připomínky. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Jiné 2913101 Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav 
bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 
zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro 
nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd 
zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné 
doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za 
předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně 
plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně 
jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a 
zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané 
důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude postupováno v 
souladu s právními předpisy. 

 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Nesouhlas 2913126 Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí 
vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s 
předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Uvedené požadavky jsou součástí až 
zpracováného návrhu změny, nikoliv návrhu zadání změny. 
Při zpracování návrhu změny bude postupováno v souladu s právními předpisy. 

 

         

              

 

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 

 

Bez připomínek 2911834 Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na:  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_pl
anovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných 
geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové 
adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 
  
1)    Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 
2)    Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy zasaženy.  
 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Jiné 2911904 3) Některé navrhované úpravy se nacházejí na území významných chráněných území 
přírody (úpravy U 1346, 1340, 1328 a 1330, ač ležící v zástavbě, se nacházejí na území 
Přírodního parku Klánovice-Čihadla).Při realizaci všech těchto změn je třeba dbát režimu 
ochrany přírodního parku a veškeré kroky koordinovat s příslušnými orgány ochrany 
přírody. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude 
postupováno v souladu s platnými právními předpisy. 

 

       

           

              

 

162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Bez připomínek 2911915 Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v 
rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy další připomínky.   
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

130 MHMP odbor rozvoje a financování 
dopravy 

 

Bez připomínek 2911717 Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým 
oznámením souhlasí. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

              

 

126 MHMP odbor strategických investic 
 

Bez připomínek 2912511 K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911584  Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): 
 
 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. 
m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Bez připomínek 2911614 Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům 
zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto 
změn. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911639 Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska 
vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. 
 
 
Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu 
ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro 
další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912617 Odůvodnění: 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu 
pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, 
která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický 
fond, podle zákona 
č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 
20/1987). 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné 
pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při 
pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb 
a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami 
půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území 
ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta 
PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení 
stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve 
smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy”. Pro 
případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, 
především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění 
archeologického výzkumu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Některé požadavky se týkají až následných 
řízení. 

 

       

           

              

 

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

 

Jiné 2912536 Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního 
plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě 
v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — 
rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a 
úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou 
vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a 
plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP 
Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány 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 
licenci). 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
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149 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, 
a.s.. 

 

Jiné 2912560 Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II 
(přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení 
distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického 
zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912586 V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP 
nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na 
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912334 Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav 
vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby 
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 
2.  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. 
3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a 
Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního 
rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 
Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD” (všech etap stavby), která je 
podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého 
je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání 
pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a 
PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912366 Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 
04 Územního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1.   U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 
2.   Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s 
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před 
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v 
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro 
změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu 
a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, 
které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 
3.    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. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912397 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 řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí 
U řadů 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 řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 
Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a 
kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno 
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912426 Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude 
posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní 
obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí. 

 

Připomínka nebude zapracována. Návrh změny bude zpracován v souladu s právními 
předpisy. 

 

       

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912642 V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912667 Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v 
souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). 
Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. 
Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v 
ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a 
stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými 
zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto 
kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912692 Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve 
správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: 
http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-
vektorova-data/ 
Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o 
vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských 
zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ 
Pozn. 
Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, 
s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska. 

     

               

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912789 Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území 
kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a 
rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické 
stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., že lze vyloučit významný vliv změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními 
nařízeními.  
Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. 
Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám 
je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem 
ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu 
navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno 
předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. 
Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního 
města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

            

               

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2913014  1. Odbor životního prostředí a zemědělství  
  
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle 
jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že  hlediska zákonů 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, 
neuplatňuje k předloženému návrhu zadání změn žádné podněty. 
  
2. Odbor dopravy  
  
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. 
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky. 
  
3. Odbor kultury a památkové péče  
  
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k 
předloženému návrhu zadání změn připomínky, lze vyloučit vliv na území v zájmu 
památkové péče ve Středočeském kraji. 
  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

            

               

 

32 MČ Praha 12, starosta 
 

Bez připomínek 2911861 Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
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Vyhodnocení stanovisek a připomínek k zadání úprav ÚP SÚ HMP 
 

                    

 

 
 

                    

 

U 1329 / 04 
 

                    

 

Místa  
                 

 

Praha 5, k.ú. Hlubočepy         , 1792/66 
  

                    

 

Předmět: 
                 

 

Výstavba rodinného domu 
  

                    

 

Z: 
                 

 

kód A v ploše OB 
  

                    

 

Na: 
                 

 

kód B v ploše OB 
  

                    

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  vyhodnocení 
 

                    

 

1) Městská část 
 

                    

 

2) Dotčené orgány 
 

                    

 

15 Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR 

               

                 

                    

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

               

                 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Bez připomínek 2911665 V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná. 
   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Jiné 2911690 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. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1)    Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné 
situaci;  
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a 
drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším 
území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2)    Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již 
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území 
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které 
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3)    Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy 
opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve 
stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem. 
4)    Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické 
osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
  
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné 
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.   

   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
 

                 

                    

 

14 Městská veterinární správa v Praze 
Státní veterinární správy 

               

                 

                    

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
               

                    

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
  

Jiné 2913186 Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti.  
Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k 
předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. 

 

   

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. EVL a PO nemohou být významně ovlivněny. 
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Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a 
Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, 
 CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - 
Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - 
Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního 
města Prahy vymezeny. 
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn 
se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze 
lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho 
nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na 
chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území 
evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na 
území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. 
Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto 
stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách 
soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL 
(zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá 
zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o 
možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. 
Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.  
  

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913211 Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:  
Bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913236 Z hlediska ochrany vod:  
Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se 
týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato 
změna je navržena mimo stanovené záplavové území. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913274 Z hlediska ochrany ovzduší  
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
 S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 
1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 
1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez 
připomínek.  
Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve 
stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně 
zatížených oblastech. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913299 Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): 
Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913324 Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Není třeba zpracovat dokumentaci VVURÚ. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913349 Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad 
vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě 
kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 
  
Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu 
změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. 
  
ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. 
Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. 
Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce 
v území. 
  
Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke 
změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci 
ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, 
vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou 
rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 
04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. 
  
S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro 
začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k 
podpoře udržitelného rozvoje. 
  
Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje 
území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. 
  
S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad 
neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které 
by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. 
  
V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
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oblast uplatňování práva životního prostředí EU. 
  
V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná 
charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913380  Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené 
lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí 
změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu 
míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují 
urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů 
nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s 
pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. 
  
Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s 
předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. 
  
Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států 
nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. 
  
Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, 
resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik 
či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
  
Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na 
přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. 
  
Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo 
celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP 
č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). 
  
Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve 
vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti 
nulový až zanedbatelný. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

 

Bez připomínek 2912285 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. 
Upozornění: 
Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany 
obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. 
Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. 
Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů 
nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra 
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání 
změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či 
požadavky. 
Upozornění: 
Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území 
umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní 
tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo 
která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro 
jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných 
staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány 
v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o 
ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou 
provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí 
pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 
Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a 
jejich dokumentace, účinné od l . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií 
stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je 
umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Některé části se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
 

Jiné 2912476 Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy 
řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených 
dopravních hledisek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Bez připomínek 2911749 Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):  
  
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. 
m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Jiné 2911776 Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání 
změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky a požadavky. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

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

 

Jiné 2912750   
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 
  
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
  
- jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby), které je nutno 
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. 
Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:   
* Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto 
vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na 
základě stanoviska Ministerstva obrany); 
V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě 
požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně 
anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato 
omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního 
řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu 
zájmů AČR v hájených územích. 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 
výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 
m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré 
zemní práce, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze 
umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany.  
  
jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání 
v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, 
staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména 
staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení 
VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově 
omezena nebo zakázána. 
-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), 
které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V 
tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 
-  větrných elektráren 
-  výškových staveb  
-  venkovního vedení VVN a VN 
-  základnových stanic mobilních operátorů       
      
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 
30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo 
zakázána. 
  
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají 
celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou 
následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. “Celé správní 
území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO 
a ve vzdušném prostoru MO ". 
-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu, které je nutno respektovat podle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha.   
  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. 
  
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 pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné 
limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
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zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a 
bezpečnosti státu. 
  
Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je 
nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované 
druhy staveb”.   

    

              

 

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

 

Jiné 2912814 VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB 
pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s 
ustanovením            
§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) vždy nutné souhlasné stanovisko 
SNM Praha. 
  
1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o 
ochranném pásmu. 
2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. 
   Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných  pásem 
a přidružených objektů a zařízení. 
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 
6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení 
vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové 
stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů  (i těch, jejich stavba je 
povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad 
terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a 
fotovoltaických elektráren. 
  
MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy 
AČR. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský lesní 
úřad 

 

Souhlas 2911556 Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

Bez připomínek 2911803 vyjádření: 
Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z 
hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. 
  
 Zdůvodnění 
Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými 
změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je 
ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů 
od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona.   
Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního 
plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah 
územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny 
územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s 
přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený 
orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k 
návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou 
územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků 
na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: 
 
 
·        příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, 
·        Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České 
republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního 
rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. 
 
 
Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly 
využity: 
 
 
·        územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady 
pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, 
·        nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání 
území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební 
předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn 
ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím 
předpisům.  
 
 
Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn.  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z 
jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 
ÚPSÚHMP.  

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913026 Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, 
výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy 
tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913071 Tato úprava leží v neplynofikované lokalitě. 
 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR 
 

Bez připomínek 2913076 V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů 
Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné 
námitky a připomínky. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Jiné 2913102 Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav 
bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 
zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro 
nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd 
zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné 
doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za 
předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně 
plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně 
jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a 
zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané 
důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude postupováno v 
souladu s právními předpisy. 

 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Nesouhlas 2913127 Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí 
vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s 
předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Uvedené požadavky jsou součástí až 
zpracováného návrhu změny, nikoliv návrhu zadání změny. 
Při zpracování návrhu změny bude postupováno v souladu s právními předpisy. 

 

         

              

 

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 

 

Bez připomínek 2911835 Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na:  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_pl
anovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných 
geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové 
adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 
  
1)    Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 
2)    Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy zasaženy.  
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Bez připomínek 2911916 Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v 
rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy další připomínky.   
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

130 MHMP odbor rozvoje a financování 
dopravy 

 

Bez připomínek 2911718 Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým 
oznámením souhlasí. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

              

 

126 MHMP odbor strategických investic 
 

Bez připomínek 2912512 K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911585  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  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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Rozhodnutím NV hl. 
m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

    

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Bez připomínek 2911615 Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům 
zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto 
změn. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911640 Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska 
vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. 
 
 
Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu 
ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro 
další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912618 Odůvodnění: 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu 
pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, 
která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický 
fond, podle zákona 
č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 
20/1987). 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné 
pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při 
pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb 
a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami 
půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území 
ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta 
PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení 
stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve 
smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy”. Pro 
případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, 
především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění 
archeologického výzkumu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Některé požadavky se týkají až následných 
řízení. 

 

       

           

              

 

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

 

Jiné 2912583 Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II 
(přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení 
distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického 
zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912587 V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP 
nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na 
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912335 Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav 
vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby 
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 
2.  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. 
3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a 
Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního 
rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 
Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD” (všech etap stavby), která je 
podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého 
je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání 
pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a 
PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912367 Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 
04 Územního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1.   U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 
2.   Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s 
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před 
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v 
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
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změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu 
a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, 
které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 
3.    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. 

    

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912398 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 řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí 
U řadů 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 řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 
Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a 
kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno 
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912427 Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude 
posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní 
obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí. 

 

Připomínka nebude zapracována. Návrh změny bude zpracován v souladu s právními 
předpisy. 

 

       

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912643 V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912668 Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v 
souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). 
Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. 
Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v 
ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a 
stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými 
zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto 
kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912693 Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve 
správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: 
http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-
vektorova-data/ 
Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o 
vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských 
zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná 
na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ 
Pozn. 
Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, 
s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912790 Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území 
kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a 
rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické 
stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., že lze vyloučit významný vliv změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními 
nařízeními.  
Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. 
Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám 
je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem 
ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu 
navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno 
předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. 
Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního 
města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912844  1. Odbor životního prostředí a zemědělství  
  
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle 
jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že  hlediska zákonů 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, 
neuplatňuje k předloženému návrhu zadání změn žádné podněty. 
  

 

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
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2. Odbor dopravy  
  
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. 
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky. 
  
3. Odbor kultury a památkové péče  
  
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k 
předloženému návrhu zadání změn připomínky, lze vyloučit vliv na území v zájmu 
památkové péče ve Středočeském kraji. 
  

    

              

 

32 MČ Praha 12, starosta 
 

Bez připomínek 2911862 Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
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Vyhodnocení stanovisek a připomínek k zadání úprav ÚP SÚ HMP 
 

                    

 

 
 

                    

 

U 1330 / 04 
 

                    

 

Místa  
                 

 

Praha - Klánovice , k.ú. Klánovice         , 1069/4, 1069/6 
  

                    

 

Předmět: 
                 

 

Nástavba rodinného domu 
  

                    

 

Z: 
                 

 

kód A v ploše OB 
  

                    

 

Na: 
                 

 

kód B v ploše OB 
  

                    

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  vyhodnocení 
 

                    

 

1) Městská část 
 

                    

 

52 MČ Praha - Klánovice, starosta 
  

Nesouhlas 2911548 Na základě usnesení Rady městské části Praha-Klánovice č. 22/157/2018 ze dne 
24.9.2018 Městská část Praha Klánovice nesouhlasí s návrhem zadání změny. 

   

Pořizovatel bere daný nesouhlas na vědomí. Bude s ním seznámeno zastupitelstvo. 
 

                 

                    

 

2) Dotčené orgány 
 

                    

 

15 Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR 

               

                 

                    

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

               

                 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Bez připomínek 2911666 V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná. 
   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Jiné 2911691 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. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1)    Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné 
situaci;  
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a 
drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším 
území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2)    Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již 
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území 
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které 
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3)    Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy 
opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve 
stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem. 
4)    Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické 
osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
  
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné 
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.   

   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
 

                 

                    

 

14 Městská veterinární správa v Praze 
Státní veterinární správy 

               

                 

                    

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
               

                    

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
  

Jiné 2913187 Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti.  
Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k  

   

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. EVL a PO nemohou být významně ovlivněny. 
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předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. 
Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a 
Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, 
 CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - 
Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - 
Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního 
města Prahy vymezeny. 
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn 
se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze 
lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho 
nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na 
chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území 
evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na 
území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. 
Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto 
stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách 
soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL 
(zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá 
zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o 
možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. 
Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.  
  

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913212 Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:  
Bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913237 Z hlediska ochrany vod:  
Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se 
týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato 
změna je navržena mimo stanovené záplavové území. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913275 Z hlediska ochrany ovzduší  
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
 S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 
1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 
1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez 
připomínek.  
Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve 
stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně 
zatížených oblastech. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913300 Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): 
Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913325 Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Není třeba zpracovat dokumentaci VVURÚ. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913350 Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad 
vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě 
kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 
  
Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu 
změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. 
  
ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. 
Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. 
Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce 
v území. 
  
Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke 
změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci 
ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, 
vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou 
rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 
04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. 
  
S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro 
začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k 
podpoře udržitelného rozvoje. 
  
Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje 
území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. 
  
S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad 
neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
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by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. 
  
V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na 
oblast uplatňování práva životního prostředí EU. 
  
V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná 
charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913381  Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené 
lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí 
změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu 
míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují 
urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů 
nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s 
pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. 
  
Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s 
předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. 
  
Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států 
nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. 
  
Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, 
resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik 
či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
  
Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na 
přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. 
  
Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo 
celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP 
č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). 
  
Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve 
vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti 
nulový až zanedbatelný. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

 

Bez připomínek 2912286 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. 
Upozornění: 
Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany 
obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. 
Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. 
Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů 
nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra 
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání 
změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či 
požadavky. 
Upozornění: 
Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území 
umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní 
tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo 
která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro 
jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných 
staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány 
v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o 
ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou 
provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí 
pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 
Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a 
jejich dokumentace, účinné od l . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií 
stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je 
umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Některé části se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
 

Jiné 2912477 Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy 
řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených 
dopravních hledisek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Bez připomínek 2911750 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  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

    

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Jiné 2911777 Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání 
změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky a požadavky. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

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

 

Jiné 2912751   
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 
  
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
  
- jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby), které je nutno 
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. 
Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:   
* Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto 
vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na 
základě stanoviska Ministerstva obrany); 
V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě 
požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně 
anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato 
omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního 
řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu 
zájmů AČR v hájených územích. 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 
výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 
m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré 
zemní práce, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze 
umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany.  
  
jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání 
v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, 
staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména 
staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení 
VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově 
omezena nebo zakázána. 
-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), 
které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V 
tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 
-  větrných elektráren 
-  výškových staveb  
-  venkovního vedení VVN a VN 
-  základnových stanic mobilních operátorů       
      
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 
30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo 
zakázána. 
  
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají 
celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou 
následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. “Celé správní 
území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO 
a ve vzdušném prostoru MO ". 
-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu, které je nutno respektovat podle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha.   
  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. 
  
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  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
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obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné 
limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do 
ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. 
  
Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je 
nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované 
druhy staveb”.   

    

              

 

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

 

Jiné 2912815 VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB 
pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s 
ustanovením            
§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) vždy nutné souhlasné stanovisko 
SNM Praha. 
  
1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o 
ochranném pásmu. 
2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. 
   Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných  pásem 
a přidružených objektů a zařízení. 
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 
6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení 
vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové 
stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů  (i těch, jejich stavba je 
povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad 
terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a 
fotovoltaických elektráren. 
  
MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy 
AČR. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský lesní 
úřad 

 

Souhlas 2911557 Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

Bez připomínek 2911804 vyjádření: 
Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z 
hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. 
  
 Zdůvodnění 
Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými 
změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je 
ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů 
od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona.   
Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního 
plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah 
územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny 
územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s 
přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený 
orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k 
návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou 
územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků 
na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: 
 
 
·        příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, 
·        Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České 
republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního 
rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. 
 
 
Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly 
využity: 
 
 
·        územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady 
pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, 
·        nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání 
území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební 
předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn 
ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím 
předpisům.  

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn. 
Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z 
jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 
ÚPSÚHMP.  

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913027 Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, 
výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy 
tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913051 Oblast plynárenství a produktovodů 
S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se 
dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční 
plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování 
plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností 
Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o 
připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů 
plynu. 
Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, 
odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel 
G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. 
Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru 
územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR 
 

Bez připomínek 2913077 V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů 
Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné 
námitky a připomínky. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Jiné 2913103 Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav 
bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 
zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro 
nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd 
zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné 
doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za 
předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně 
plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně 
jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a 
zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané 
důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude postupováno v 
souladu s právními předpisy. 

 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Nesouhlas 2913128 Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí 
vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s 
předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Uvedené požadavky jsou součástí až 
zpracováného návrhu změny, nikoliv návrhu zadání změny. 
Při zpracování návrhu změny bude postupováno v souladu s právními předpisy. 

 

         

              

 

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 

 

Bez připomínek 2911836 Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na:  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_pl
anovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných 
geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové 
adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 
  
1)    Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 
2)    Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy zasaženy.  
 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Jiné 2911905 3) Některé navrhované úpravy se nacházejí na území významných chráněných území 
přírody (úpravy U 1346, 1340, 1328 a 1330, ač ležící v zástavbě, se nacházejí na území 
Přírodního parku Klánovice-Čihadla).Při realizaci všech těchto změn je třeba dbát režimu 
ochrany přírodního parku a veškeré kroky koordinovat s příslušnými orgány ochrany 
přírody. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude 
postupováno v souladu s platnými právními předpisy. 

 

       

           

              

 

162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Bez připomínek 2911917 Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v 
rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy další připomínky.   
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

130 MHMP odbor rozvoje a financování 
dopravy 

 

Bez připomínek 2911719 Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým 
oznámením souhlasí. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

              

 

126 MHMP odbor strategických investic 
 

Bez připomínek 2912513 K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911586  Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): 
 
 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. 
m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Bez připomínek 2911616 Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům 
zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto 
změn. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911641 Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska 
vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. 
 
 
Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu 
ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro 
další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912619 Odůvodnění: 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu 
pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, 
která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický 
fond, podle zákona 
č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 
20/1987). 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné 
pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při 
pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb 
a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami 
půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území 
ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta 
PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení 
stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve 
smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy”. Pro 
případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, 
především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění 
archeologického výzkumu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Některé požadavky se týkají až následných 
řízení. 

 

       

           

              

 

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

 

Jiné 2912537 Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního 
plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě 
v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — 
rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a 
úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou 
vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a 
plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP 
Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány 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 
licenci). 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
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149 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, 
a.s.. 

 

Jiné 2912562 Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II 
(přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení 
distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického 
zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912588 V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP 
nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na 
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912336 Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav 
vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby 
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 
2.  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. 
3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a 
Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního 
rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 
Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD” (všech etap stavby), která je 
podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého 
je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání 
pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a 
PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912368 Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 
04 Územního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1.   U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 
2.   Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s 
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před 
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v 
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro 
změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu 
a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, 
které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 
3.    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. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912399 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 řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí 
U řadů 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 řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 
Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a 
kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno 
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912428 Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude 
posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní 
obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí. 

 

Připomínka nebude zapracována. Návrh změny bude zpracován v souladu s právními 
předpisy. 

 

       

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912644 V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912669 Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v 
souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). 
Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. 
Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v 
ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a 
stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými 
zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto 
kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912694 Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve 
správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: 
http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-
vektorova-data/ 
Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o 
vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských 
zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ 
Pozn. 
Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, 
s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska. 

     

               

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912791 Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území 
kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a 
rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické 
stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., že lze vyloučit významný vliv změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními 
nařízeními.  
Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. 
Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám 
je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem 
ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu 
navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno 
předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. 
Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního 
města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

            

               

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912845  1. Odbor životního prostředí a zemědělství  
  
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle 
jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že  hlediska zákonů 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, 
neuplatňuje k předloženému návrhu zadání změn žádné podněty. 
  
2. Odbor dopravy  
  
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. 
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky. 
  
3. Odbor kultury a památkové péče  
  
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k 
předloženému návrhu zadání změn připomínky, lze vyloučit vliv na území v zájmu 
památkové péče ve Středočeském kraji. 
  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

            

               

 

32 MČ Praha 12, starosta 
 

Bez připomínek 2911863 Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
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Vyhodnocení stanovisek a připomínek k zadání úprav ÚP SÚ HMP 
 

                    

 

 
 

                    

 

U 1331 / 04 
 

                    

 

Místa  
                 

 

Praha - Kolovraty , k.ú. Kolovraty         , , 179/1, 179/4, 736/1, 736/2, 736/3, 743/1, 744/7, 1263/24, 1263/26, 1263/30, 1263/222, 1263/340, 1263/518, 1263/519, 1263/733, 1263/734, 1263/737, 1263/746, 1263/747, 1263/748, 1263/749, 1263/750, 1263/751, 1263/752, 1263/753, 
1263/754 

  

                    

 

Předmět: 
                 

 

Snížení míry využití území 
  

                    

 

Z: 
                 

 

kód F v ploše SV 
  

                    

 

Na: 
                 

 

kód D v ploše SV 
  

                    

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  vyhodnocení 
 

                    

 

1) Městská část 
 

                    

 

2) Dotčené orgány 
 

                    

 

15 Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR 

               

                 

                    

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

               

                 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Bez připomínek 2911667 V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná. 
   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Jiné 2911692 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. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1)    Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné 
situaci;  
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a 
drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším 
území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2)    Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již 
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území 
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které 
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3)    Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy 
opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve 
stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem. 
4)    Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické 
osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
  
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné 
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.   

   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
 

                 

                    

 

14 Městská veterinární správa v Praze 
Státní veterinární správy 

               

                 

                    

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
               

                    

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
  

Jiné 2913188 Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti.  
Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k 
předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje  

   

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. EVL a PO nemohou být významně ovlivněny. 
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významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. 
Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a 
Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, 
 CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - 
Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - 
Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního 
města Prahy vymezeny. 
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn 
se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze 
lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho 
nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na 
chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území 
evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na 
území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. 
Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto 
stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách 
soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL 
(zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá 
zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o 
možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. 
Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.  
  

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913213 Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:  
Bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913256 Všechny změny jsou navrženy mimo stanovené záplavové území s výjimkou změn U 
1131 a U 1338. V případě této změny U 1131 se jedná o zvýšení míry využití území pro 
potřeby výstavby Obchodního centra Invalidovna v lokalitě, která leží v záplavovém území 
Vltavy, chráněném protipovodňovou ochranou zajišťovanou Městem. Na tuto skutečnost 
pouze upozorňujeme. 

 

Pořizovatel bere dané upozornění na vědomí. Bude s ním seznámen zpracovatel návrhu 
změny. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913276 Z hlediska ochrany ovzduší  
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
 S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 
1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 
1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez 
připomínek.  
Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve 
stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně 
zatížených oblastech. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913301 Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): 
Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913326 Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Není třeba zpracovat dokumentaci VVURÚ. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913351 Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad 
vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě 
kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 
  
Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu 
změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. 
  
ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. 
Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. 
Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce 
v území. 
  
Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke 
změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci 
ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, 
vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou 
rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 
04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. 
  
S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro 
začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k 
podpoře udržitelného rozvoje. 
  
Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje 
území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. 
  
S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad 
neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které 
by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. 
  
V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na 
oblast uplatňování práva životního prostředí EU. 
  

 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
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V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná 
charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913372 V souvislosti s předmětem územní skupiny se předpokládají nižší nároky na dopravní 
infrastrukturu a pozitivní vliv na kvalitu ovzduší a akustickou situaci v dotčeném území.  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913382  Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené 
lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí 
změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu 
míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují 
urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů 
nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s 
pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. 
  
Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s 
předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. 
  
Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států 
nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. 
  
Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, 
resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik 
či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
  
Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na 
přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. 
  
Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo 
celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP 
č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). 
  
Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve 
vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti 
nulový až zanedbatelný. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

 

Bez připomínek 2912287 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. 
Upozornění: 
Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany 
obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. 
Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. 
Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů 
nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra 
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání 
změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či 
požadavky. 
Upozornění: 
Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území 
umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní 
tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo 
která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro 
jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných 
staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány 
v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o 
ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou 
provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí 
pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 
Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a 
jejich dokumentace, účinné od l . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií 
stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je 
umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Některé části se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
 

Jiné 2912478 Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy 
řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených 
dopravních hledisek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Bez připomínek 2911751 Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):  
  
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. 
m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Jiné 2911778 Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání 
změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky a požadavky. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

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

 

Jiné 2912752   
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 
  
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
  
- jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby), které je nutno 
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. 
Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:   
* Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto 
vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na 
základě stanoviska Ministerstva obrany); 
V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě 
požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně 
anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato 
omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního 
řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu 
zájmů AČR v hájených územích. 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 
výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 
m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré 
zemní práce, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze 
umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany.  
  
jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání 
v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, 
staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména 
staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení 
VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově 
omezena nebo zakázána. 
-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), 
které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V 
tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 
-  větrných elektráren 
-  výškových staveb  
-  venkovního vedení VVN a VN 
-  základnových stanic mobilních operátorů       
      
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 
30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo 
zakázána. 
  
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají 
celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou 
následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. “Celé správní 
území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO 
a ve vzdušném prostoru MO ". 
-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu, které je nutno respektovat podle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha.   
  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. 
  
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 pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné 
limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
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zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a 
bezpečnosti státu. 
  
Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je 
nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované 
druhy staveb”.   

    

              

 

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

 

Jiné 2912816 VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB 
pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s 
ustanovením            
§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) vždy nutné souhlasné stanovisko 
SNM Praha. 
  
1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o 
ochranném pásmu. 
2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. 
   Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných  pásem 
a přidružených objektů a zařízení. 
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 
6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení 
vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové 
stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů  (i těch, jejich stavba je 
povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad 
terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a 
fotovoltaických elektráren. 
  
MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy 
AČR. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský lesní 
úřad 

 

Souhlas 2911558 Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

Bez připomínek 2911805 vyjádření: 
Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z 
hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. 
  
 Zdůvodnění 
Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými 
změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je 
ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů 
od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona.   
Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního 
plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah 
územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny 
územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s 
přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený 
orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k 
návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou 
územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků 
na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: 
 
 
·        příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, 
·        Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České 
republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního 
rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. 
 
 
Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly 
využity: 
 
 
·        územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady 
pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, 
·        nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání 
území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební 
předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn 
ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím 
předpisům.  
 
 
Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn.  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z 
jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 
ÚPSÚHMP.  

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913028 Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, 
výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy 
tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913052 Oblast plynárenství a produktovodů 
S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se 
dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční 
plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování 
plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností 
Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o 
připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů 
plynu. 
Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, 
odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel 
G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. 
Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru 
územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR 
 

Bez připomínek 2913078 V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů 
Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné 
námitky a připomínky. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Jiné 2913104 Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav 
bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 
zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro 
nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd 
zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné 
doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za 
předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně 
plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně 
jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a 
zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané 
důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude postupováno v 
souladu s právními předpisy. 

 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Nesouhlas 2913129 Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí 
vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s 
předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Uvedené požadavky jsou součástí až 
zpracováného návrhu změny, nikoliv návrhu zadání změny. 
Při zpracování návrhu změny bude postupováno v souladu s právními předpisy. 

 

         

              

 

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 

 

Bez připomínek 2911837 Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na:  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_pl
anovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných 
geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové 
adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 
  
1)    Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 
2)    Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy zasaženy.  
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Bez připomínek 2911918 Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v 
rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy další připomínky.   
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

130 MHMP odbor rozvoje a financování 
dopravy 

 

Bez připomínek 2911720 Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým 
oznámením souhlasí. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

              

 

126 MHMP odbor strategických investic 
 

Bez připomínek 2912514 K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911587  Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): 
 
 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. 
m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Bez připomínek 2911617 Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům 
zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto 
změn. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911642 Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska 
vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. 
 
 
Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu 
ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro 
další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912620 Odůvodnění: 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu 
pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, 
která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický 
fond, podle zákona 
č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 
20/1987). 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné 
pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při 
pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb 
a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami 
půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území 
ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta 
PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení 
stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve 
smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy”. Pro 
případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, 
především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění 
archeologického výzkumu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Některé požadavky se týkají až následných 
řízení. 

 

       

           

              

 

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

 

Jiné 2912538 Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního 
plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě 
v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — 
rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a 
úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou 
vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a 
plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP 
Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány 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 
licenci). 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912563 Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
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a.s.. 
   

458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II 
(přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení 
distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického 
zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 

    

           

              

 

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

 

Jiné 2912589 V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP 
nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na 
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912337 Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav 
vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby 
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 
2.  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. 
3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a 
Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního 
rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 
Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD” (všech etap stavby), která je 
podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého 
je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání 
pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a 
PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Nesouhlas 2912360 Lokalita leží v tlakovém pásmu vodojemu Uhříněves a platí pro ni shora uvedená obecná 
připomínka č. 3. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912369 Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 
04 Územního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1.   U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 
2.   Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s 
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před 
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v 
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro 
změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu 
a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, 
které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 
3.    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. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912389 Lokalita leží v povodí PČOV Kolovraty, vzhledem k její omezené kapacitě bude napojení 
možné až po dokončení jejího zkapacitnění a po zahájení zkušebního provozu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912400 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 řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí 
U řadů 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 řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 
Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a 
kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno 
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912429 Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude 
posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní 
obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí. 

 

Připomínka nebude zapracována. Návrh změny bude zpracován v souladu s právními 
předpisy. 

 

       

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

306 ACRIA reality s.r.o. 
 

Jiné 2950595 Připomínkující je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 1263/748, v katastrálním území 
Kolovraty, 
II. 
Změnou má dojít ke změně prostorového uspořádání zastavitelného území, jehož 
součástí je i Pozemek, a to přeměnou z kódu F na kód D. Tímto postupem dojde k 
výraznému omezení míry využití Pozemku. Koeficient podlažních ploch bude snížen z 1,4 
na pouhých 0,8. Pro tuto změnu není dle stěžovatele žádný legitimní důvod. Dle 
stěžovatele daná Změna zasahuje nadměrně do jeho vlastnického práva k Pozemku a 
omezuje jej ve výkonu jeho vlastnického práva. 
Do ústavně zaručeného práva vlastnit majetek (čl. I I Listiny základních práv a svobod), 
které je jedním ze základních kamenů demokratické společnosti a právního státu, by mělo 
být zasahováno jen v legitimních případech a pouze v nezbytné míře, nediskriminačním 
způsobem a s vyloučením libovůle. Dle stěžovatele není tato Změna absolutně důvodná. 
V návrhu zadání úprav vlny 04 není příčina Změny nikterak blíže odůvodněna a jedná se 
pouze o obecné odůvodnění. 

 

 

XXX 
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Stěžovatel plánuje do budoucna výstavbu na Pozemku a to v souladu se zpracovávaným 
projektem a Změna tento záměr stěžovatele výrazně ovlivňuje a narušuje. 
III. 
Připomínkující, jakožto osoba dotčená navrhovanou změnou, namítá nedůvodnost 
navrhované změny U 1331/04 a navrhuje vyjmutí pozemku parc. č. 1263/748, v 
katastrálním území Kolovraty, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 
Katastrální pracoviště Praha, zapsané na LV č. 1849, z navrhové změny U 1331/04. 
 

 

    

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912645 V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912670 Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v 
souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). 
Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. 
Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v 
ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a 
stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými 
zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto 
kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912695 Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve 
správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: 
http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-
vektorova-data/ 
Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o 
vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských 
zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná 
na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ 
Pozn. 
Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, 
s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912792 Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území 
kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a 
rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické 
stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., že lze vyloučit významný vliv změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními 
nařízeními.  
Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. 
Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám 
je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem 
ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu 
navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno 
předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. 
Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního 
města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912846  1. Odbor životního prostředí a zemědělství  
  
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle 
jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že  hlediska zákonů 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, 
neuplatňuje k předloženému návrhu zadání změn žádné podněty. 
  
2. Odbor dopravy  
  
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. 
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky. 
  
3. Odbor kultury a památkové péče  
  
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k 
předloženému návrhu zadání změn připomínky, lze vyloučit vliv na území v zájmu 
památkové péče ve Středočeském kraji. 
  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

32 MČ Praha 12, starosta 
 

Bez připomínek 2911864 Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

 
 

              

 

Z 1331 / 04 
     

Str. 9 z 10 
  



       

 

 
 

       

 

Z 1331 / 04 
 

Str. 10 z 10 
  

 



                    

 

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k zadání úprav ÚP SÚ HMP 
 

                    

 

 
 

                    

 

U 1332 / 04 
 

                    

 

Místa  
                 

 

Praha - Kolovraty , k.ú. Kolovraty         , 1263/19, 1263/24, 1263/25, 1263/513, 1263/709, 1263/710, 1263/733, 1263/735, 1263/736, 1263/737, 1312/1, 1312/2 
  

                    

 

Předmět: 
                 

 

Snížení míry využití území 
  

                    

 

Z: 
                 

 

kód F v ploše ZVO 
  

                    

 

Na: 
                 

 

kód D v ploše ZVO 
  

                    

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  vyhodnocení 
 

                    

 

1) Městská část 
 

                    

 

2) Dotčené orgány 
 

                    

 

15 Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR 

               

                 

                    

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

               

                 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Bez připomínek 2911668 V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná. 
   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Jiné 2911693 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. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1)    Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné 
situaci;  
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a 
drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším 
území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2)    Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již 
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území 
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které 
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3)    Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy 
opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve 
stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem. 
4)    Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické 
osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
  
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné 
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.   

   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
 

                 

                    

 

14 Městská veterinární správa v Praze 
Státní veterinární správy 

               

                 

                    

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
               

                    

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
  

Jiné 2913189 Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti.  
Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k 
předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. 

 

   

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. EVL a PO nemohou být významně ovlivněny. 
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Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a 
Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, 
 CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - 
Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - 
Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního 
města Prahy vymezeny. 
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn 
se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze 
lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho 
nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na 
chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území 
evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na 
území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. 
Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto 
stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách 
soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL 
(zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá 
zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o 
možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. 
Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.  
  

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913214 Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:  
Bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913238 Z hlediska ochrany vod:  
Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se 
týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato 
změna je navržena mimo stanovené záplavové území. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913277 Z hlediska ochrany ovzduší  
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
 S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 
1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 
1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez 
připomínek.  
Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve 
stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně 
zatížených oblastech. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913302 Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): 
Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913327 Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Není třeba zpracovat dokumentaci VVURÚ. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913352 Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad 
vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě 
kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 
  
Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu 
změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. 
  
ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. 
Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. 
Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce 
v území. 
  
Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke 
změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci 
ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, 
vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou 
rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 
04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. 
  
S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro 
začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k 
podpoře udržitelného rozvoje. 
  
Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje 
území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. 
  
S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad 
neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které 
by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. 
  
V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
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oblast uplatňování práva životního prostředí EU. 
  
V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná 
charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913374 V souvislosti s předmětem územní skupiny se předpokládají nižší nároky na dopravní 
infrastrukturu a pozitivní vliv na kvalitu ovzduší a akustickou situaci v dotčeném území.  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913383  Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené 
lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí 
změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu 
míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují 
urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů 
nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s 
pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. 
  
Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s 
předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. 
  
Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států 
nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. 
  
Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, 
resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik 
či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
  
Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na 
přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. 
  
Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo 
celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP 
č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). 
  
Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve 
vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti 
nulový až zanedbatelný. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

 

Bez připomínek 2912288 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. 
Upozornění: 
Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany 
obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. 
Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. 
Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů 
nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra 
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání 
změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či 
požadavky. 
Upozornění: 
Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území 
umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní 
tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo 
která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro 
jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných 
staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány 
v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o 
ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou 
provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí 
pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 
Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a 
jejich dokumentace, účinné od l . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií 
stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je 
umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Některé části se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
 

Jiné 2912479 Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy 
řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených 
dopravních hledisek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Bez připomínek 2911752 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  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

    

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Jiné 2911779 Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání 
změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky a požadavky. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

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

 

Jiné 2912753   
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 
  
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
  
- jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby), které je nutno 
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. 
Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:   
* Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto 
vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na 
základě stanoviska Ministerstva obrany); 
V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě 
požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně 
anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato 
omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního 
řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu 
zájmů AČR v hájených územích. 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 
výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 
m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré 
zemní práce, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze 
umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany.  
  
jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání 
v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, 
staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména 
staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení 
VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově 
omezena nebo zakázána. 
-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), 
které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V 
tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 
-  větrných elektráren 
-  výškových staveb  
-  venkovního vedení VVN a VN 
-  základnových stanic mobilních operátorů       
      
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 
30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo 
zakázána. 
  
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají 
celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou 
následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. “Celé správní 
území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO 
a ve vzdušném prostoru MO ". 
-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu, které je nutno respektovat podle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha.   
  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. 
  
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 pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“)  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
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vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné 
limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do 
ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. 
  
Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je 
nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované 
druhy staveb”.   

    

              

 

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

 

Jiné 2912817 VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB 
pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s 
ustanovením            
§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) vždy nutné souhlasné stanovisko 
SNM Praha. 
  
1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o 
ochranném pásmu. 
2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. 
   Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných  pásem 
a přidružených objektů a zařízení. 
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 
6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení 
vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové 
stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů  (i těch, jejich stavba je 
povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad 
terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a 
fotovoltaických elektráren. 
  
MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy 
AČR. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský lesní 
úřad 

 

Souhlas 2911559 Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

Bez připomínek 2911806 vyjádření: 
Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z 
hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. 
  
 Zdůvodnění 
Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými 
změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je 
ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů 
od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona.   
Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního 
plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah 
územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny 
územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s 
přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený 
orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k 
návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou 
územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků 
na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: 
 
 
·        příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, 
·        Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České 
republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního 
rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. 
 
 
Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly 
využity: 
 
 
·        územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady 
pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, 
·        nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání 
území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební 
předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn 
ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím 
předpisům.  
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn. 
Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z 
jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 
ÚPSÚHMP.  

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913029 Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, 
výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy 
tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913053 Oblast plynárenství a produktovodů 
S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se 
dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční 
plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování 
plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností 
Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o 
připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů 
plynu. 
Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, 
odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel 
G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. 
Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru 
územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR 
 

Bez připomínek 2913079 V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů 
Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné 
námitky a připomínky. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Jiné 2913105 Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav 
bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 
zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro 
nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd 
zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné 
doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za 
předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně 
plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně 
jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a 
zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané 
důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude postupováno v 
souladu s právními předpisy. 

 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Nesouhlas 2913130 Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí 
vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s 
předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Uvedené požadavky jsou součástí až 
zpracováného návrhu změny, nikoliv návrhu zadání změny. 
Při zpracování návrhu změny bude postupováno v souladu s právními předpisy. 

 

         

              

 

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 

 

Bez připomínek 2911838 Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na:  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_pl
anovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných 
geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové 
adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 
  
1)    Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 
2)    Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy zasaženy.  
 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Bez připomínek 2911919 Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v 
rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy další připomínky.   
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

130 MHMP odbor rozvoje a financování 
dopravy 

 

Bez připomínek 2911721 Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým 
oznámením souhlasí. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

              

 

126 MHMP odbor strategických investic 
 

Bez připomínek 2912515 K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911588  Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): 
 
 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. 
m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Bez připomínek 2911618 Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům 
zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto 
změn. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911643 Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska 
vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. 
 
 
Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu 
ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro 
další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912621 Odůvodnění: 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu 
pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, 
která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický 
fond, podle zákona 
č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 
20/1987). 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné 
pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při 
pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb 
a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami 
půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území 
ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta 
PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení 
stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve 
smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy”. Pro 
případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, 
především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění 
archeologického výzkumu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Některé požadavky se týkají až následných 
řízení. 

 

       

           

              

 

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

 

Jiné 2912539 Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního 
plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě 
v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — 
rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a 
úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou 
vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a 
plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP 
Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány 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 
licenci). 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912564 Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
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a.s.. 
   

458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II 
(přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení 
distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického 
zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 

    

           

              

 

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

 

Jiné 2912590 V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP 
nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na 
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912338 Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav 
vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby 
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 
2.  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. 
3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a 
Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního 
rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 
Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD” (všech etap stavby), která je 
podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého 
je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání 
pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a 
PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912361 Lokalita leží v tlakovém pásmu vodojemu Uhříněves a platí pro ni shora uvedená obecná 
připomínka č. 3. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912370 Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 
04 Územního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1.   U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 
2.   Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s 
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před 
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v 
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro 
změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu 
a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, 
které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 
3.    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. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912390 Lokalita leží v povodí PČOV Kolovraty, vzhledem k její omezené kapacitě bude napojení 
možné až po dokončení jejího zkapacitnění a po zahájení zkušebního provozu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912401 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 řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí 
U řadů 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 řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 
Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a 
kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno 
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912430 Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude 
posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní 
obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí. 

 

Připomínka nebude zapracována. Návrh změny bude zpracován v souladu s právními 
předpisy. 

 

       

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912646 V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912671 Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v 
souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). 
Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. 
Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v 
ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a 
stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými 
zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto 
kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912696 Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve 
správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: 
http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-
vektorova-data/ 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o 
vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských 
zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná 
na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ 
Pozn. 
Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, 
s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska. 

    

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912793 Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území 
kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a 
rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické 
stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., že lze vyloučit významný vliv změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními 
nařízeními.  
Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. 
Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám 
je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem 
ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu 
navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno 
předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. 
Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního 
města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912847  1. Odbor životního prostředí a zemědělství  
  
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle 
jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že  hlediska zákonů 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, 
neuplatňuje k předloženému návrhu zadání změn žádné podněty. 
  
2. Odbor dopravy  
  
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. 
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky. 
  
3. Odbor kultury a památkové péče  
  
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k 
předloženému návrhu zadání změn připomínky, lze vyloučit vliv na území v zájmu 
památkové péče ve Středočeském kraji. 
  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

32 MČ Praha 12, starosta 
 

Bez připomínek 2911865 Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
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Vyhodnocení stanovisek a připomínek k zadání úprav ÚP SÚ HMP 
 

                    

 

 
 

                    

 

U 1333 / 04 
 

                    

 

Místa  
                 

 

Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice         , 1508 
  

                    

 

Předmět: 
                 

 

Výstavba rodinného domu 
  

                    

 

Z: 
                 

 

kód A v ploše OB 
  

                    

 

Na: 
                 

 

kód C v ploše OB 
  

                    

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  vyhodnocení 
 

                    

 

1) Městská část 
 

                    

 

2) Dotčené orgány 
 

                    

 

15 Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR 

               

                 

                    

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

               

                 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Bez připomínek 2911669 V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná. 
   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Jiné 2911694 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. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1)    Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné 
situaci;  
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a 
drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším 
území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2)    Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již 
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území 
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které 
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3)    Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy 
opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve 
stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem. 
4)    Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické 
osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
  
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné 
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.   

   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
 

                 

                    

 

14 Městská veterinární správa v Praze 
Státní veterinární správy 

               

                 

                    

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
               

                    

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
  

Jiné 2913190 Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti.  
Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k 
předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. 

 

   

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. EVL a PO nemohou být významně ovlivněny. 
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Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a 
Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, 
 CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - 
Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - 
Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního 
města Prahy vymezeny. 
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn 
se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze 
lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho 
nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na 
chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území 
evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na 
území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. 
Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto 
stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách 
soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL 
(zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá 
zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o 
možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. 
Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.  
  

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913215 Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:  
Bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913239 Z hlediska ochrany vod:  
Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se 
týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato 
změna je navržena mimo stanovené záplavové území. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913278 Z hlediska ochrany ovzduší  
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
 S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 
1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 
1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez 
připomínek.  
Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve 
stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně 
zatížených oblastech. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913303 Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): 
Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913328 Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Není třeba zpracovat dokumentaci VVURÚ. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913353 Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad 
vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě 
kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 
  
Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu 
změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. 
  
ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. 
Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. 
Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce 
v území. 
  
Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke 
změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci 
ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, 
vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou 
rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 
04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. 
  
S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro 
začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k 
podpoře udržitelného rozvoje. 
  
Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje 
území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. 
  
S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad 
neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které 
by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. 
  
V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

Z 1333 / 04 
     

Str. 2 z 9 
  



              

       

oblast uplatňování práva životního prostředí EU. 
  
V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná 
charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913384  Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené 
lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí 
změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu 
míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují 
urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů 
nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s 
pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. 
  
Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s 
předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. 
  
Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států 
nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. 
  
Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, 
resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik 
či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
  
Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na 
přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. 
  
Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo 
celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP 
č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). 
  
Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve 
vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti 
nulový až zanedbatelný. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

 

Bez připomínek 2912289 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. 
Upozornění: 
Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany 
obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. 
Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. 
Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů 
nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra 
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání 
změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či 
požadavky. 
Upozornění: 
Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území 
umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní 
tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo 
která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro 
jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných 
staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány 
v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o 
ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou 
provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí 
pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 
Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a 
jejich dokumentace, účinné od l . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií 
stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je 
umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Některé části se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
 

Jiné 2912480 Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy 
řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených 
dopravních hledisek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Bez připomínek 2911753 Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):  
  
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. 
m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

Z 1333 / 04 
     

Str. 3 z 9 
  

http://www.pamatkovykatalog.cz/
http://www.pamatkovykatalog.cz/
https://geoportal.npu.cz/web
https://geoportal.npu.cz/web


              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Jiné 2911780 Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání 
změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky a požadavky. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

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

 

Jiné 2912754   
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 
  
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
  
- jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby), které je nutno 
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. 
Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:   
* Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto 
vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na 
základě stanoviska Ministerstva obrany); 
V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě 
požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně 
anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato 
omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního 
řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu 
zájmů AČR v hájených územích. 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 
výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 
m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré 
zemní práce, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze 
umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany.  
  
jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání 
v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, 
staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména 
staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení 
VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově 
omezena nebo zakázána. 
-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), 
které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V 
tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 
-  větrných elektráren 
-  výškových staveb  
-  venkovního vedení VVN a VN 
-  základnových stanic mobilních operátorů       
      
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 
30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo 
zakázána. 
  
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají 
celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou 
následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. “Celé správní 
území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO 
a ve vzdušném prostoru MO ". 
-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu, které je nutno respektovat podle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha.   
  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. 
  
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 pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné 
limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
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zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a 
bezpečnosti státu. 
  
Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je 
nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované 
druhy staveb”.   

    

              

 

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

 

Jiné 2912818 VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB 
pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s 
ustanovením            
§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) vždy nutné souhlasné stanovisko 
SNM Praha. 
  
1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o 
ochranném pásmu. 
2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. 
   Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných  pásem 
a přidružených objektů a zařízení. 
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 
6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení 
vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové 
stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů  (i těch, jejich stavba je 
povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad 
terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a 
fotovoltaických elektráren. 
  
MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy 
AČR. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský lesní 
úřad 

 

Souhlas 2911560 Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

Bez připomínek 2911807 vyjádření: 
Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z 
hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. 
  
 Zdůvodnění 
Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými 
změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je 
ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů 
od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona.   
Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního 
plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah 
územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny 
územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s 
přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený 
orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k 
návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou 
územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků 
na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: 
 
 
·        příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, 
·        Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České 
republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního 
rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. 
 
 
Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly 
využity: 
 
 
·        územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady 
pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, 
·        nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání 
území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební 
předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn 
ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím 
předpisům.  
 
 
Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn.  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z 
jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 
ÚPSÚHMP.  

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913030 Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, 
výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy 
tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913054 Oblast plynárenství a produktovodů 
S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se 
dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční 
plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování 
plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností 
Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o 
připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů 
plynu. 
Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, 
odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel 
G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. 
Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru 
územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR 
 

Bez připomínek 2913080 V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů 
Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné 
námitky a připomínky. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Jiné 2913106 Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav 
bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 
zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro 
nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd 
zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné 
doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za 
předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně 
plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně 
jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a 
zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané 
důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude postupováno v 
souladu s právními předpisy. 

 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Nesouhlas 2913131 Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí 
vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s 
předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Uvedené požadavky jsou součástí až 
zpracováného návrhu změny, nikoliv návrhu zadání změny. 
Při zpracování návrhu změny bude postupováno v souladu s právními předpisy. 

 

         

              

 

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 

 

Bez připomínek 2911839 Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na:  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_pl
anovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných 
geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové 
adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 
  
1)    Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 
2)    Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy zasaženy.  
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Bez připomínek 2911920 Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v 
rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy další připomínky.   
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

130 MHMP odbor rozvoje a financování 
dopravy 

 

Bez připomínek 2911722 Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým 
oznámením souhlasí. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

              

 

126 MHMP odbor strategických investic 
 

Bez připomínek 2912516 K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911589  Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): 
 
 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. 
m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Bez připomínek 2911619 Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům 
zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto 
změn. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911644 Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska 
vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. 
 
 
Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu 
ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro 
další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912622 Odůvodnění: 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu 
pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, 
která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický 
fond, podle zákona 
č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 
20/1987). 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné 
pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při 
pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb 
a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami 
půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území 
ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta 
PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení 
stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve 
smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy”. Pro 
případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, 
především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění 
archeologického výzkumu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Některé požadavky se týkají až následných 
řízení. 

 

       

           

              

 

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

 

Jiné 2912540 Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního 
plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě 
v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — 
rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a 
úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou 
vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a 
plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP 
Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány 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 
licenci). 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912565 Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
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458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II 
(přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení 
distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického 
zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 

    

           

              

 

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

 

Jiné 2912591 V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP 
nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na 
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912339 Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav 
vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby 
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 
2.  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. 
3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a 
Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního 
rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 
Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD” (všech etap stavby), která je 
podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého 
je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání 
pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a 
PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912371 Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 
04 Územního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1.   U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 
2.   Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s 
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před 
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v 
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro 
změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu 
a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, 
které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 
3.    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. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912402 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 řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí 
U řadů 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 řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 
Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a 
kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno 
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912431 Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude 
posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní 
obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí. 

 

Připomínka nebude zapracována. Návrh změny bude zpracován v souladu s právními 
předpisy. 

 

       

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912647 V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912672 Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v 
souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). 
Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. 
Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v 
ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a 
stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými 
zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto 
kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912697 Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve 
správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: 
http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-
vektorova-data/ 
Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o 
vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských 
zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná 
na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ 
Pozn. 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

Z 1333 / 04 
     

Str. 8 z 9 
  



              

       

Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, 
s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska. 

    

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912794 Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území 
kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a 
rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické 
stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., že lze vyloučit významný vliv změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními 
nařízeními.  
Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. 
Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám 
je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem 
ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu 
navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno 
předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. 
Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního 
města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912848  1. Odbor životního prostředí a zemědělství  
  
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle 
jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že  hlediska zákonů 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, 
neuplatňuje k předloženému návrhu zadání změn žádné podněty. 
  
2. Odbor dopravy  
  
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. 
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky. 
  
3. Odbor kultury a památkové péče  
  
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k 
předloženému návrhu zadání změn připomínky, lze vyloučit vliv na území v zájmu 
památkové péče ve Středočeském kraji. 
  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

32 MČ Praha 12, starosta 
 

Bez připomínek 2911866 Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
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Vyhodnocení stanovisek a připomínek k zadání úprav ÚP SÚ HMP 
 

                    

 

 
 

                    

 

U 1334 / 04 
 

                    

 

Místa  
                 

 

Praha 13, k.ú. Stodůlky          , 2311/8, 2311/9, 2311/29, 2311/31, 2311/50, 2311/51 
  

                    

 

Předmět: 
                 

 

Odstranění kódu míry využití území - stavební rozvoj stávajícího autosalonu invelt - s.r.o. 
  

                    

 

Z: 
                 

 

kód C v ploše SV 
  

                    

 

Na: 
                 

 

plocha SV bez kódu 
  

                    

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  vyhodnocení 
 

                    

 

1) Městská část 
 

                    

 

2) Dotčené orgány 
 

                    

 

15 Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR 

               

                 

                    

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

               

                 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Bez připomínek 2911670 V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná. 
   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Jiné 2911695 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. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1)    Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné 
situaci;  
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a 
drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším 
území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2)    Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již 
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území 
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které 
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3)    Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy 
opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve 
stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem. 
4)    Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické 
osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
  
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné 
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.   

   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
 

                 

                    

 

14 Městská veterinární správa v Praze 
Státní veterinární správy 

               

                 

                    

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
               

                    

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
  

Jiné 2913191 Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti.  
Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k 
předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. 

 

   

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. EVL a PO nemohou být významně ovlivněny. 
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Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a 
Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, 
 CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - 
Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - 
Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního 
města Prahy vymezeny. 
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn 
se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze 
lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho 
nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na 
chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území 
evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na 
území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. 
Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto 
stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách 
soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL 
(zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá 
zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o 
možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. 
Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.  
  

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913216 Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:  
Bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913240 Z hlediska ochrany vod:  
Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se 
týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato 
změna je navržena mimo stanovené záplavové území. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913279 Z hlediska ochrany ovzduší  
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
 S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 
1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 
1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez 
připomínek.  
Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve 
stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně 
zatížených oblastech. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913304 Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): 
Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913329 Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Není třeba zpracovat dokumentaci VVURÚ. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913354 Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad 
vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě 
kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 
  
Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu 
změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. 
  
ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. 
Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. 
Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce 
v území. 
  
Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke 
změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci 
ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, 
vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou 
rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 
04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. 
  
S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro 
začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k 
podpoře udržitelného rozvoje. 
  
Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje 
území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. 
  
S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad 
neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které 
by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. 
  
V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
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oblast uplatňování práva životního prostředí EU. 
  
V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná 
charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913385  Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené 
lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí 
změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu 
míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují 
urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů 
nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s 
pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. 
  
Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s 
předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. 
  
Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států 
nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. 
  
Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, 
resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik 
či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
  
Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na 
přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. 
  
Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo 
celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP 
č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). 
  
Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve 
vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti 
nulový až zanedbatelný. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

 

Bez připomínek 2912290 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. 
Upozornění: 
Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany 
obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. 
Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. 
Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů 
nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra 
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání 
změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či 
požadavky. 
Upozornění: 
Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území 
umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní 
tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo 
která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro 
jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných 
staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány 
v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o 
ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou 
provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí 
pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 
Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a 
jejich dokumentace, účinné od l . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií 
stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je 
umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Některé části se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
 

Jiné 2912481 Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy 
řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených 
dopravních hledisek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Bez připomínek 2911754 Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):  
  
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. 
m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Jiné 2911781 Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání 
změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky a požadavky. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

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

 

Jiné 2912755   
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 
  
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
  
- jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby), které je nutno 
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. 
Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:   
* Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto 
vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na 
základě stanoviska Ministerstva obrany); 
V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě 
požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně 
anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato 
omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního 
řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu 
zájmů AČR v hájených územích. 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 
výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 
m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré 
zemní práce, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze 
umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany.  
  
jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání 
v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, 
staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména 
staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení 
VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově 
omezena nebo zakázána. 
-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), 
které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V 
tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 
-  větrných elektráren 
-  výškových staveb  
-  venkovního vedení VVN a VN 
-  základnových stanic mobilních operátorů       
      
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 
30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo 
zakázána. 
  
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají 
celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou 
následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. “Celé správní 
území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO 
a ve vzdušném prostoru MO ". 
-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu, které je nutno respektovat podle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha.   
  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. 
  
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 pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné 
limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
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zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a 
bezpečnosti státu. 
  
Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je 
nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované 
druhy staveb”.   

    

              

 

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

 

Jiné 2912819 VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB 
pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s 
ustanovením            
§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) vždy nutné souhlasné stanovisko 
SNM Praha. 
  
1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o 
ochranném pásmu. 
2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. 
   Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných  pásem 
a přidružených objektů a zařízení. 
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 
6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení 
vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové 
stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů  (i těch, jejich stavba je 
povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad 
terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a 
fotovoltaických elektráren. 
  
MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy 
AČR. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský lesní 
úřad 

 

Souhlas 2911561 Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

Bez připomínek 2911808 vyjádření: 
Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z 
hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. 
  
 Zdůvodnění 
Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými 
změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je 
ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů 
od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona.   
Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního 
plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah 
územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny 
územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s 
přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený 
orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k 
návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou 
územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků 
na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: 
 
 
·        příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, 
·        Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České 
republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního 
rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. 
 
 
Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly 
využity: 
 
 
·        územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady 
pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, 
·        nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání 
území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební 
předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn 
ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím 
předpisům.  
 
 
Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn.  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z 
jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 
ÚPSÚHMP.  

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913031 Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, 
výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy 
tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913055 Oblast plynárenství a produktovodů 
S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se 
dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční 
plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování 
plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností 
Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o 
připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů 
plynu. 
Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, 
odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel 
G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. 
Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru 
územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR 
          

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Jiné 2913107 Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav 
bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 
zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro 
nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd 
zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné 
doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za 
předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně 
plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně 
jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a 
zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané 
důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude postupováno v 
souladu s právními předpisy. 

 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Nesouhlas 2913132 Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí 
vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s 
předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Uvedené požadavky jsou součástí až 
zpracováného návrhu změny, nikoliv návrhu zadání změny. 
Při zpracování návrhu změny bude postupováno v souladu s právními předpisy. 

 

         

              

 

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 

 

Bez připomínek 2911840 Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na:  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_pl
anovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných 
geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové 
adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 
  
1)    Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 
2)    Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy zasaženy.  
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Bez připomínek 2911921 Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v 
rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy další připomínky.   
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

165 Institut plánování a rozvoje hl.m. 
Prahy – ředitel IPR 

 

Nesouhlas 2912328 Návrh změny ÚP na odstranění kódu nedoporučujeme. Řešené území navazuje na 
funkční plochu SV a ZMK. Taje však využita jako parkoviště. Spekulativní podnět, dle  

 

Po Termínu 
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OOP 55/2018 Oddílu 7 je u rozvojových ploch stanovena míra využití území. 
    

              

 

130 MHMP odbor rozvoje a financování 
dopravy 

 

Bez připomínek 2911723 Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým 
oznámením souhlasí. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

              

 

126 MHMP odbor strategických investic 
 

Bez připomínek 2912517 K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911590  Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): 
 
 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. 
m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Bez připomínek 2911620 Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům 
zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto 
změn. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911645 Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska 
vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. 
 
 
Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu 
ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro 
další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912623 Odůvodnění: 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu 
pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, 
která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický 
fond, podle zákona 
č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 
20/1987). 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné 
pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při 
pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb 
a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami 
půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území 
ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta 
PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení 
stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve 
smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy”. Pro 
případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, 
především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění 
archeologického výzkumu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Některé požadavky se týkají až následných 
řízení. 

 

       

           

              

 

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

 

Jiné 2912541 Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního 
plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě 
v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — 
rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a 
úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou 
vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a 
plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP 
Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány 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 
licenci). 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912566 Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II 
(přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
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technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení 
distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického 
zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 

    

              

 

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

 

Jiné 2912592 V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP 
nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na 
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912340 Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav 
vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby 
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 
2.  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. 
3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a 
Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního 
rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 
Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD” (všech etap stavby), která je 
podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého 
je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání 
pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a 
PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912372 Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 
04 Územního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1.   U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 
2.   Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s 
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před 
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v 
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro 
změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu 
a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, 
které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 
3.    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. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912403 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 řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí 
U řadů 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 řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 
Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a 
kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno 
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912432 Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude 
posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní 
obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí. 

 

Připomínka nebude zapracována. Návrh změny bude zpracován v souladu s právními 
předpisy. 

 

       

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912648 V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912673 Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v 
souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). 
Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. 
Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v 
ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a 
stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými 
zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto 
kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912698 Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve 
správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: 
http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-
vektorova-data/ 
Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o 
vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských 
zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná 
na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ 
Pozn. 
Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, 
s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912795 Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území 
kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a 
rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické 
stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., že lze vyloučit významný vliv změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními 
nařízeními.  
Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. 
Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám 
je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem 
ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu 
navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno 
předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. 
Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního 
města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912849  1. Odbor životního prostředí a zemědělství  
  
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle 
jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že  hlediska zákonů 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, 
neuplatňuje k předloženému návrhu zadání změn žádné podněty. 
  
2. Odbor dopravy  
  
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. 
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky. 
  
3. Odbor kultury a památkové péče  
  
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k 
předloženému návrhu zadání změn připomínky, lze vyloučit vliv na území v zájmu 
památkové péče ve Středočeském kraji. 
  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

32 MČ Praha 12, starosta 
 

Bez připomínek 2911867 Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

 
 

              

 

 
 

              

 

Z 1334 / 04 
     

Str. 9 z 9 
  

 



                    

 

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k zadání úprav ÚP SÚ HMP 
 

                    

 

 
 

                    

 

U 1335 / 04 
 

                    

 

Místa  
                 

 

Praha - Újezd, k.ú. Újezd u Průhonic  , 606/104 
 

  

                    

 

Předmět: 
                 

 

Výstavba 2 rodinných domů 
  

                    

 

Z: 
                 

 

kód A v ploše OB 
  

                    

 

Na: 
                 

 

kód B v ploše OB 
  

                    

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  vyhodnocení 
 

                    

 

1) Městská část 
 

                    

 

2) Dotčené orgány 
 

                    

 

15 Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR 

               

                 

                    

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

               

                 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Bez připomínek 2911671 V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná. 
   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Jiné 2911696 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. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1)    Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné 
situaci;  
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a 
drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším 
území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2)    Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již 
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území 
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které 
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3)    Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy 
opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve 
stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem. 
4)    Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické 
osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
  
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné 
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.   

   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
 

                 

                    

 

14 Městská veterinární správa v Praze 
Státní veterinární správy 

               

                 

                    

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
               

                    

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
  

Jiné 2913192 Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti.  
Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k 
předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje  

   

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. EVL a PO nemohou být významně ovlivněny. 
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významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. 
Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a 
Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, 
 CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - 
Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - 
Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního 
města Prahy vymezeny. 
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn 
se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze 
lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho 
nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na 
chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území 
evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na 
území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. 
Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto 
stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách 
soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL 
(zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá 
zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o 
možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. 
Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.  
  

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913217 Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:  
Bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913241 Z hlediska ochrany vod:  
Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se 
týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato 
změna je navržena mimo stanovené záplavové území. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913280 Z hlediska ochrany ovzduší  
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
 S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 
1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 
1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez 
připomínek.  
Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve 
stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně 
zatížených oblastech. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913305 Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): 
Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913330 Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Není třeba zpracovat dokumentaci VVURÚ. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913355 Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad 
vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě 
kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 
  
Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu 
změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. 
  
ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. 
Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. 
Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce 
v území. 
  
Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke 
změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci 
ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, 
vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou 
rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 
04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. 
  
S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro 
začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k 
podpoře udržitelného rozvoje. 
  
Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje 
území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. 
  
S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad 
neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které 
by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. 

 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
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V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na 
oblast uplatňování práva životního prostředí EU. 
  
V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná 
charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913386  Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené 
lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí 
změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu 
míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují 
urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů 
nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s 
pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. 
  
Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s 
předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. 
  
Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států 
nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. 
  
Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, 
resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik 
či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
  
Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na 
přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. 
  
Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo 
celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP 
č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). 
  
Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve 
vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti 
nulový až zanedbatelný. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

 

Bez připomínek 2912291 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. 
Upozornění: 
Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany 
obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. 
Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. 
Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů 
nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra 
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání 
změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či 
požadavky. 
Upozornění: 
Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území 
umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní 
tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo 
která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro 
jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných 
staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány 
v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o 
ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou 
provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí 
pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 
Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a 
jejich dokumentace, účinné od l . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií 
stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je 
umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Některé části se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
 

Jiné 2912482 Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy 
řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených 
dopravních hledisek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Bez připomínek 2911755 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  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

    

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Jiné 2911782 Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání 
změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky a požadavky. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

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

 

Jiné 2912756   
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 
  
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
  
- jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby), které je nutno 
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. 
Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:   
* Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto 
vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na 
základě stanoviska Ministerstva obrany); 
V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě 
požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně 
anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato 
omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního 
řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu 
zájmů AČR v hájených územích. 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 
výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 
m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré 
zemní práce, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze 
umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany.  
  
jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání 
v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, 
staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména 
staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení 
VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově 
omezena nebo zakázána. 
-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), 
které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V 
tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 
-  větrných elektráren 
-  výškových staveb  
-  venkovního vedení VVN a VN 
-  základnových stanic mobilních operátorů       
      
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 
30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo 
zakázána. 
  
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají 
celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou 
následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. “Celé správní 
území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO 
a ve vzdušném prostoru MO ". 
-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu, které je nutno respektovat podle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha.   
  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. 
  
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 pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“)  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
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vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné 
limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do 
ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. 
  
Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je 
nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované 
druhy staveb”.   

    

              

 

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

 

Jiné 2912820 VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB 
pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s 
ustanovením            
§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) vždy nutné souhlasné stanovisko 
SNM Praha. 
  
1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o 
ochranném pásmu. 
2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. 
   Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných  pásem 
a přidružených objektů a zařízení. 
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 
6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení 
vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové 
stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů  (i těch, jejich stavba je 
povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad 
terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a 
fotovoltaických elektráren. 
  
MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy 
AČR. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský lesní 
úřad 

 

Souhlas 2911562 Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

Bez připomínek 2911809 vyjádření: 
Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z 
hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. 
  
 Zdůvodnění 
Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými 
změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je 
ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů 
od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona.   
Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního 
plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah 
územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny 
územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s 
přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený 
orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k 
návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou 
územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků 
na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: 
 
 
·        příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, 
·        Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České 
republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního 
rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. 
 
 
Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly 
využity: 
 
 
·        územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady 
pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, 
·        nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání 
území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební 
předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn 
ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím 
předpisům.  
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn. 
Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z 
jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 
ÚPSÚHMP.  

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913032 Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, 
výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy 
tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913056 Oblast plynárenství a produktovodů 
S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se 
dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční 
plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování 
plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností 
Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o 
připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů 
plynu. 
Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, 
odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel 
G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. 
Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru 
územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR 
 

Bez připomínek 2913082 V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů 
Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné 
námitky a připomínky. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Jiné 2913108 Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav 
bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 
zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro 
nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd 
zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné 
doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za 
předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně 
plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně 
jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a 
zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané 
důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude postupováno v 
souladu s právními předpisy. 

 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Nesouhlas 2913133 Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí 
vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s 
předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Uvedené požadavky jsou součástí až 
zpracováného návrhu změny, nikoliv návrhu zadání změny. 
Při zpracování návrhu změny bude postupováno v souladu s právními předpisy. 

 

         

              

 

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 

 

Bez připomínek 2911841 Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na:  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_pl
anovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných 
geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové 
adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 
  
1)    Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 
2)    Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy zasaženy.  
 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Jiné 2911907 3) Některé navrhované úpravy se nacházejí na území významných chráněných území 
přírody (úpravy U 1335, 1336 a 1337 se nacházejí na území Přírodního parku Botič-
Milíčov). Při realizaci všech těchto změn je třeba dbát režimu ochrany přírodního parku a 
veškeré kroky koordinovat s příslušnými orgány ochrany přírody. 
  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude 
postupováno v souladu s platnými právními předpisy. 

 

       

           

              

 

162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Bez připomínek 2911922 Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v 
rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy další připomínky.   
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

130 MHMP odbor rozvoje a financování 
dopravy 

 

Bez připomínek 2911724 Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým 
oznámením souhlasí. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

              

 

126 MHMP odbor strategických investic 
 

Bez připomínek 2912518 K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911591  Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): 
 
 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. 
m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Bez připomínek 2911621 Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům 
zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto 
změn. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911646 Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska 
vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. 
 
 
Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu 
ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro 
další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912624 Odůvodnění: 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu 
pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, 
která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický 
fond, podle zákona 
č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 
20/1987). 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné 
pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při 
pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb 
a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami 
půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území 
ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta 
PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení 
stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve 
smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy”. Pro 
případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, 
především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění 
archeologického výzkumu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Některé požadavky se týkají až následných 
řízení. 

 

       

           

              

 

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

 

Jiné 2912542 Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního 
plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě 
v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — 
rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a 
úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou 
vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a 
plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP 
Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány 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 
licenci). 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

Z 1335 / 04 
     

Str. 7 z 9 
  



              

 

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

 

Jiné 2912567 Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II 
(přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení 
distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického 
zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912593 V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP 
nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na 
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912341 Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav 
vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby 
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 
2.  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. 
3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a 
Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního 
rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 
Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD” (všech etap stavby), která je 
podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého 
je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání 
pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a 
PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912362 Je nutno respektovat stávajłcł rad DN 200 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

            

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912373 Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 
04 Územního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1.   U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 
2.   Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s 
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před 
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v 
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro 
změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu 
a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, 
které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 
3.    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. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912391 Lokalita leží v povodí PČOV Újezd u Průhonic, vzhledem k její omezené kapacitě bude 
napojení možné až po dokončení jejího zkapacitnění a po zahájení zkušebního provozu. 
Dále upozorňujeme na to, že v řešené lokalitě není vybudována kanalizace pro veřejnou 
potřebu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912404 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 řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí 
U řadů 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 řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 
Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a 
kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno 
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912433 Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude 
posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní 
obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí. 

 

Připomínka nebude zapracována. Návrh změny bude zpracován v souladu s právními 
předpisy. 

 

       

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912649 V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912674 Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v 
souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). 
Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. 
Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v 
ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a 
stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými 
zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto 
kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
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180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912699 Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve 
správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: 
http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-
vektorova-data/ 
Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o 
vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských 
zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná 
na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ 
Pozn. 
Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, 
s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912796 Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území 
kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a 
rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické 
stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., že lze vyloučit významný vliv změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními 
nařízeními.  
Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. 
Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám 
je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem 
ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu 
navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno 
předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. 
Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního 
města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912850  1. Odbor životního prostředí a zemědělství  
  
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle 
jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že  hlediska zákonů 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, 
neuplatňuje k předloženému návrhu zadání změn žádné podněty. 
  
2. Odbor dopravy  
  
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. 
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky. 
  
3. Odbor kultury a památkové péče  
  
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k 
předloženému návrhu zadání změn připomínky, lze vyloučit vliv na území v zájmu 
památkové péče ve Středočeském kraji. 
  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

32 MČ Praha 12, starosta 
 

Bez připomínek 2911868 Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
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Vyhodnocení stanovisek a připomínek k zadání úprav ÚP SÚ HMP 
 

                    

 

 
 

                    

 

U 1336 / 04 
 

                    

 

Místa  
                 

 

Praha - Křeslice  , k.ú. Křeslice          , 272/19, 272/321 
  

                    

 

Předmět: 
                 

 

Výstavba druhého malého rodinného domu 
  

                    

 

Z: 
                 

 

kód A v ploše OB 
  

                    

 

Na: 
                 

 

kód B v ploše OB 
  

                    

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  vyhodnocení 
 

                    

 

1) Městská část 
 

                    

 

2) Dotčené orgány 
 

                    

 

15 Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR 

               

                 

                    

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

               

                 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Bez připomínek 2911672 V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná. 
   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Jiné 2911697 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. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1)    Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné 
situaci;  
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a 
drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším 
území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2)    Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již 
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území 
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které 
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3)    Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy 
opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve 
stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem. 
4)    Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické 
osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
  
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné 
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.   

   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
 

                 

                    

 

14 Městská veterinární správa v Praze 
Státní veterinární správy 

               

                 

                    

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
               

                    

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
  

Jiné 2913193 Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti.  
Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k 
předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. 

 

   

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. EVL a PO nemohou být významně ovlivněny. 
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Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a 
Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, 
 CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - 
Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - 
Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního 
města Prahy vymezeny. 
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn 
se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze 
lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho 
nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na 
chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území 
evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na 
území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. 
Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto 
stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách 
soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL 
(zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá 
zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o 
možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. 
Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.  
  

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913218 Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:  
Bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913242 Z hlediska ochrany vod:  
Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se 
týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato 
změna je navržena mimo stanovené záplavové území. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913281 Z hlediska ochrany ovzduší  
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
 S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 
1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 
1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez 
připomínek.  
Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve 
stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně 
zatížených oblastech. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913306 Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): 
Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913331 Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Není třeba zpracovat dokumentaci VVURÚ. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913356 Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad 
vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě 
kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 
  
Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu 
změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. 
  
ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. 
Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. 
Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce 
v území. 
  
Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke 
změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci 
ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, 
vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou 
rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 
04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. 
  
S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro 
začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k 
podpoře udržitelného rozvoje. 
  
Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje 
území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. 
  
S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad 
neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které 
by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. 
  
V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
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oblast uplatňování práva životního prostředí EU. 
  
V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná 
charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913387  Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené 
lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí 
změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu 
míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují 
urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů 
nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s 
pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. 
  
Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s 
předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. 
  
Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států 
nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. 
  
Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, 
resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik 
či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
  
Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na 
přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. 
  
Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo 
celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP 
č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). 
  
Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve 
vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti 
nulový až zanedbatelný. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

 

Bez připomínek 2912292 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. 
Upozornění: 
Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany 
obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. 
Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. 
Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů 
nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra 
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání 
změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či 
požadavky. 
Upozornění: 
Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území 
umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní 
tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo 
která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro 
jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných 
staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány 
v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o 
ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou 
provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí 
pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 
Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a 
jejich dokumentace, účinné od l . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií 
stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je 
umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Některé části se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
 

Jiné 2912483 Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy 
řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených 
dopravních hledisek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Bez připomínek 2911756 Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):  
  
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. 
m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Jiné 2911783 Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání 
změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky a požadavky. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

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

 

Jiné 2912757   
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 
  
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
  
- jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby), které je nutno 
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. 
Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:   
* Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto 
vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na 
základě stanoviska Ministerstva obrany); 
V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě 
požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně 
anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato 
omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního 
řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu 
zájmů AČR v hájených územích. 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 
výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 
m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré 
zemní práce, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze 
umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany.  
  
jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání 
v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, 
staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména 
staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení 
VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově 
omezena nebo zakázána. 
-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), 
které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V 
tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 
-  větrných elektráren 
-  výškových staveb  
-  venkovního vedení VVN a VN 
-  základnových stanic mobilních operátorů       
      
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 
30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo 
zakázána. 
  
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají 
celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou 
následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. “Celé správní 
území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO 
a ve vzdušném prostoru MO ". 
-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu, které je nutno respektovat podle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha.   
  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. 
  
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 pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné 
limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
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zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a 
bezpečnosti státu. 
  
Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je 
nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované 
druhy staveb”.   

    

              

 

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

 

Jiné 2912821 VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB 
pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s 
ustanovením            
§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) vždy nutné souhlasné stanovisko 
SNM Praha. 
  
1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o 
ochranném pásmu. 
2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. 
   Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných  pásem 
a přidružených objektů a zařízení. 
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 
6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení 
vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové 
stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů  (i těch, jejich stavba je 
povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad 
terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a 
fotovoltaických elektráren. 
  
MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy 
AČR. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský lesní 
úřad 

 

Souhlas 2911563 Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

Bez připomínek 2911810 vyjádření: 
Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z 
hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. 
  
 Zdůvodnění 
Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými 
změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je 
ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů 
od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona.   
Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního 
plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah 
územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny 
územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s 
přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený 
orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k 
návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou 
územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků 
na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: 
 
 
·        příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, 
·        Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České 
republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního 
rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. 
 
 
Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly 
využity: 
 
 
·        územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady 
pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, 
·        nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání 
území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební 
předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn 
ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím 
předpisům.  
 
 
Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn.  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z 
jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 
ÚPSÚHMP.  

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913033 Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, 
výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy 
tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913057 Oblast plynárenství a produktovodů 
S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se 
dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční 
plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování 
plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností 
Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o 
připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů 
plynu. 
Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, 
odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel 
G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. 
Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru 
územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR 
 

Bez připomínek 2913083 V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů 
Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné 
námitky a připomínky. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Jiné 2913109 Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav 
bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 
zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro 
nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd 
zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné 
doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za 
předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně 
plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně 
jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a 
zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané 
důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude postupováno v 
souladu s právními předpisy. 

 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Nesouhlas 2913134 Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí 
vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s 
předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Uvedené požadavky jsou součástí až 
zpracováného návrhu změny, nikoliv návrhu zadání změny. 
Při zpracování návrhu změny bude postupováno v souladu s právními předpisy. 

 

         

              

 

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 

 

Bez připomínek 2911842 Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na:  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_pl
anovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných 
geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové 
adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 
  
1)    Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 
2)    Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy zasaženy.  
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Jiné 2911908 3) Některé navrhované úpravy se nacházejí na území významných chráněných území 
přírody (úpravy U 1335, 1336 a 1337 se nacházejí na území Přírodního parku Botič-
Milíčov). Při realizaci všech těchto změn je třeba dbát režimu ochrany přírodního parku a 
veškeré kroky koordinovat s příslušnými orgány ochrany přírody. 
  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude 
postupováno v souladu s platnými právními předpisy. 

 

       

           

              

 

162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Bez připomínek 2911923 Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v 
rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy další připomínky.   
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

130 MHMP odbor rozvoje a financování 
dopravy 

 

Bez připomínek 2911725 Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým 
oznámením souhlasí. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

              

 

126 MHMP odbor strategických investic 
 

Bez připomínek 2912519 K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911592  Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): 
 
 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. 
m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Bez připomínek 2911622 Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům 
zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto 
změn. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911647 Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska 
vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. 
 
 
Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu 
ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro 
další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912625 Odůvodnění: 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu 
pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, 
která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický 
fond, podle zákona 
č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 
20/1987). 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné 
pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při 
pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb 
a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami 
půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území 
ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta 
PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení 
stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve 
smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy”. Pro 
případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, 
především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění 
archeologického výzkumu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Některé požadavky se týkají až následných 
řízení. 

 

       

           

              

 

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

 

Jiné 2912543 Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního 
plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě 
v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — 
rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a 
úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou 
vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a 
plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP 
Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány 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 
licenci). 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
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149 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, 
a.s.. 

 

Jiné 2912568 Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II 
(přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení 
distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického 
zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912594 V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP 
nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na 
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912342 Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav 
vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby 
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 
2.  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. 
3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a 
Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního 
rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 
Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD” (všech etap stavby), která je 
podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého 
je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání 
pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a 
PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912374 Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 
04 Územního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1.   U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 
2.   Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s 
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před 
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v 
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro 
změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu 
a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, 
které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 
3.    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. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912405 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 řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí 
U řadů 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 řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 
Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a 
kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno 
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912434 Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude 
posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní 
obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí. 

 

Připomínka nebude zapracována. Návrh změny bude zpracován v souladu s právními 
předpisy. 

 

       

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912650 V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912675 Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v 
souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). 
Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. 
Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v 
ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a 
stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými 
zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto 
kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912700 Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve 
správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: 
http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-
vektorova-data/ 
Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o 
vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských 
zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ 
Pozn. 
Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, 
s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska. 

    

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912797 Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území 
kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a 
rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické 
stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., že lze vyloučit významný vliv změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními 
nařízeními.  
Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. 
Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám 
je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem 
ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu 
navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno 
předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. 
Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního 
města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912851  1. Odbor životního prostředí a zemědělství  
  
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle 
jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že  hlediska zákonů 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, 
neuplatňuje k předloženému návrhu zadání změn žádné podněty. 
  
2. Odbor dopravy  
  
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. 
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky. 
  
3. Odbor kultury a památkové péče  
  
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k 
předloženému návrhu zadání změn připomínky, lze vyloučit vliv na území v zájmu 
památkové péče ve Středočeském kraji. 
  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

32 MČ Praha 12, starosta 
 

Bez připomínek 2911869 Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
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Vyhodnocení stanovisek a připomínek k zadání úprav ÚP SÚ HMP 
 

                    

 

 
 

                    

 

U 1337 / 04 
 

                    

 

Místa  
                 

 

Praha - Újezd, k.ú. Újezd u Průhonic  , 676/123, 676/385 
  

                    

 

Předmět: 
                 

 

Výstavba rodinného domu 
  

                    

 

Z: 
                 

 

kód A v ploše OB 
  

                    

 

Na: 
                 

 

kód B v ploše OB 
  

                    

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  vyhodnocení 
 

                    

 

1) Městská část 
 

                    

 

2) Dotčené orgány 
 

                    

 

15 Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR 

               

                 

                    

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

               

                 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Bez připomínek 2911673 V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná. 
   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Jiné 2911698 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. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1)    Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné 
situaci;  
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a 
drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším 
území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2)    Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již 
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území 
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které 
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3)    Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy 
opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve 
stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem. 
4)    Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické 
osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
  
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné 
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.   

   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
 

                 

                    

 

14 Městská veterinární správa v Praze 
Státní veterinární správy 

               

                 

                    

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
               

                    

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
  

Jiné 2913194 Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti.  
Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k 
předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. 

 

   

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. EVL a PO nemohou být významně ovlivněny. 
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Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a 
Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, 
 CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - 
Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - 
Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního 
města Prahy vymezeny. 
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn 
se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze 
lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho 
nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na 
chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území 
evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na 
území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. 
Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto 
stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách 
soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL 
(zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá 
zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o 
možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. 
Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.  
  

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913219 Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:  
Bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913243 Z hlediska ochrany vod:  
Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se 
týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato 
změna je navržena mimo stanovené záplavové území. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913282 Z hlediska ochrany ovzduší  
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
 S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 
1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 
1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez 
připomínek.  
Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve 
stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně 
zatížených oblastech. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913307 Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): 
Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913332 Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Není třeba zpracovat dokumentaci VVURÚ. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913357 Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad 
vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě 
kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 
  
Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu 
změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. 
  
ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. 
Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. 
Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce 
v území. 
  
Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke 
změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci 
ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, 
vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou 
rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 
04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. 
  
S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro 
začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k 
podpoře udržitelného rozvoje. 
  
Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje 
území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. 
  
S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad 
neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které 
by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. 
  
V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
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oblast uplatňování práva životního prostředí EU. 
  
V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná 
charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913388  Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené 
lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí 
změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu 
míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují 
urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů 
nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s 
pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. 
  
Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s 
předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. 
  
Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států 
nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. 
  
Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, 
resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik 
či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
  
Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na 
přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. 
  
Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo 
celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP 
č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). 
  
Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve 
vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti 
nulový až zanedbatelný. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

 

Bez připomínek 2912293 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. 
Upozornění: 
Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany 
obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. 
Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. 
Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů 
nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra 
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání 
změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či 
požadavky. 
Upozornění: 
Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území 
umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní 
tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo 
která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro 
jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných 
staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány 
v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o 
ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou 
provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí 
pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 
Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a 
jejich dokumentace, účinné od l . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií 
stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je 
umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Některé části se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
 

Jiné 2912484 Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy 
řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených 
dopravních hledisek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Bez připomínek 2911757 Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):  
  
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. 
m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Jiné 2911784 Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání 
změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky a požadavky. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

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

 

Jiné 2912758   
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 
  
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
  
- jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby), které je nutno 
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. 
Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:   
* Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto 
vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na 
základě stanoviska Ministerstva obrany); 
V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě 
požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně 
anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato 
omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního 
řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu 
zájmů AČR v hájených územích. 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 
výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 
m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré 
zemní práce, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze 
umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany.  
  
jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání 
v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, 
staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména 
staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení 
VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově 
omezena nebo zakázána. 
-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), 
které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V 
tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 
-  větrných elektráren 
-  výškových staveb  
-  venkovního vedení VVN a VN 
-  základnových stanic mobilních operátorů       
      
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 
30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo 
zakázána. 
  
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají 
celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou 
následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. “Celé správní 
území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO 
a ve vzdušném prostoru MO ". 
-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu, které je nutno respektovat podle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha.   
  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. 
  
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 pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné 
limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
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zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a 
bezpečnosti státu. 
  
Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je 
nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované 
druhy staveb”.   

    

              

 

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

 

Jiné 2912822 VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB 
pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s 
ustanovením            
§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) vždy nutné souhlasné stanovisko 
SNM Praha. 
  
1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o 
ochranném pásmu. 
2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. 
   Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných  pásem 
a přidružených objektů a zařízení. 
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 
6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení 
vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové 
stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů  (i těch, jejich stavba je 
povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad 
terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a 
fotovoltaických elektráren. 
  
MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy 
AČR. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský lesní 
úřad 

 

Souhlas 2911564 Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

Bez připomínek 2911811 vyjádření: 
Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z 
hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. 
  
 Zdůvodnění 
Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými 
změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je 
ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů 
od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona.   
Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního 
plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah 
územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny 
územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s 
přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený 
orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k 
návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou 
územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků 
na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: 
 
 
·        příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, 
·        Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České 
republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního 
rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. 
 
 
Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly 
využity: 
 
 
·        územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady 
pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, 
·        nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání 
území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební 
předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn 
ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím 
předpisům.  
 
 
Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn.  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z 
jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 
ÚPSÚHMP.  

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913034 Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, 
výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy 
tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913058 Oblast plynárenství a produktovodů 
S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se 
dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční 
plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování 
plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností 
Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o 
připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů 
plynu. 
Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, 
odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel 
G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. 
Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru 
územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR 
 

Bez připomínek 2913084 V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů 
Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné 
námitky a připomínky. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Jiné 2913110 Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav 
bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 
zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro 
nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd 
zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné 
doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za 
předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně 
plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně 
jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a 
zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané 
důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude postupováno v 
souladu s právními předpisy. 

 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Nesouhlas 2913135 Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí 
vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s 
předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Uvedené požadavky jsou součástí až 
zpracováného návrhu změny, nikoliv návrhu zadání změny. 
Při zpracování návrhu změny bude postupováno v souladu s právními předpisy. 

 

         

              

 

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 

 

Bez připomínek 2911843 Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na:  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_pl
anovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných 
geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové 
adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 
  
1)    Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 
2)    Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy zasaženy.  
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Jiné 2911909 3) Některé navrhované úpravy se nacházejí na území významných chráněných území 
přírody (úpravy U 1335, 1336 a 1337 se nacházejí na území Přírodního parku Botič-
Milíčov). Při realizaci všech těchto změn je třeba dbát režimu ochrany přírodního parku a 
veškeré kroky koordinovat s příslušnými orgány ochrany přírody. 
  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude 
postupováno v souladu s platnými právními předpisy. 

 

       

           

              

 

162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Bez připomínek 2911924 Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v 
rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy další připomínky.   
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

130 MHMP odbor rozvoje a financování 
dopravy 

 

Bez připomínek 2911726 Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým 
oznámením souhlasí. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

              

 

126 MHMP odbor strategických investic 
 

Bez připomínek 2912520 K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911593  Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): 
 
 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. 
m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Bez připomínek 2911623 Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům 
zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto 
změn. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911648 Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska 
vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. 
 
 
Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu 
ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro 
další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912626 Odůvodnění: 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu 
pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, 
která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický 
fond, podle zákona 
č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 
20/1987). 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné 
pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při 
pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb 
a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami 
půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území 
ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta 
PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení 
stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve 
smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy”. Pro 
případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, 
především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění 
archeologického výzkumu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Některé požadavky se týkají až následných 
řízení. 

 

       

           

              

 

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

 

Jiné 2912544 Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního 
plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě 
v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — 
rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a 
úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou 
vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a 
plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP 
Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány 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 
licenci). 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
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149 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, 
a.s.. 

 

Jiné 2912569 Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II 
(přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení 
distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického 
zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912595 V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP 
nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na 
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912343 Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav 
vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby 
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 
2.  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. 
3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a 
Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního 
rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 
Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD” (všech etap stavby), která je 
podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého 
je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání 
pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a 
PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912375 Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 
04 Územního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1.   U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 
2.   Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s 
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před 
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v 
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro 
změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu 
a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, 
které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 
3.    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. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912406 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 řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí 
U řadů 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 řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 
Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a 
kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno 
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912435 Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude 
posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní 
obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí. 

 

Připomínka nebude zapracována. Návrh změny bude zpracován v souladu s právními 
předpisy. 

 

       

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912651 V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912676 Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v 
souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). 
Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. 
Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v 
ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a 
stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými 
zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto 
kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912701 Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve 
správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: 
http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-
vektorova-data/ 
Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o 
vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských 
zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ 
Pozn. 
Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, 
s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska. 

    

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912798 Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území 
kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a 
rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické 
stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., že lze vyloučit významný vliv změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními 
nařízeními.  
Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. 
Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám 
je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem 
ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu 
navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno 
předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. 
Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního 
města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912852  1. Odbor životního prostředí a zemědělství  
  
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle 
jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že  hlediska zákonů 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, 
neuplatňuje k předloženému návrhu zadání změn žádné podněty. 
  
2. Odbor dopravy  
  
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. 
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky. 
  
3. Odbor kultury a památkové péče  
  
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k 
předloženému návrhu zadání změn připomínky, lze vyloučit vliv na území v zájmu 
památkové péče ve Středočeském kraji. 
  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

32 MČ Praha 12, starosta 
 

Bez připomínek 2911870 Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
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Vyhodnocení stanovisek a připomínek k zadání úprav ÚP SÚ HMP 
 

                    

 

 
 

                    

 

U 1338 / 04 
 

                    

 

Místa  
                 

 

Praha - Lipence , k.ú. Lipence           , 1006, 1007 
  

                    

 

Předmět: 
                 

 

Výstavba rodinného domu 
  

                    

 

Z: 
                 

 

kód A v ploše OB 
  

                    

 

Na: 
                 

 

kód B, případně C v ploše OB 
  

                    

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  vyhodnocení 
 

                    

 

1) Městská část 
 

                    

 

2) Dotčené orgány 
 

                    

 

15 Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR 

               

                 

                    

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

               

                 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Bez připomínek 2911674 V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná. 
   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Jiné 2911699 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. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1)    Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné 
situaci;  
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a 
drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším 
území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2)    Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již 
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území 
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které 
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3)    Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy 
opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve 
stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem. 
4)    Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické 
osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
  
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné 
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.   

   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
 

                 

                    

 

14 Městská veterinární správa v Praze 
Státní veterinární správy 

               

                 

                    

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
               

                    

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
  

Jiné 2913195 Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti.  
Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k 
předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. 

 

   

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. EVL a PO nemohou být významně ovlivněny. 
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Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a 
Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, 
 CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - 
Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - 
Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního 
města Prahy vymezeny. 
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn 
se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze 
lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho 
nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na 
chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území 
evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na 
území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. 
Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto 
stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách 
soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL 
(zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá 
zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o 
možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. 
Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.  
  

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913220 Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:  
Bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Částečný souhlas 2913257 Všechny změny jsou navrženy mimo stanovené záplavové území s výjimkou změn U 
1131 a U 1338. Změna U 1338 navrhuje zvýšení kódu míry využití území pro potřeby 
výstavby rodinného domu OB-A → OB-B(C) v části Lipenců, kde je stanoveno záplavové 
území Berounky, přičemž nejde o území chráněné protipovodňovými opatřeními. Západní 
část pozemku parc.č. 1007 v k.ú. Lipence zasahuje do aktivní zóny záplavového území. 
Této části (ZMK) se však navrhovaná změna nedotkne. Se změnou U 1338 souhlasíme s 
upozorněním, že budoucí záměry budou posuzovány vodoprávním úřadem Městské části 
Praha 16 podle ust. § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Dále musí stavba respektovat 
požadavky uvedené v ust. § 20 a § 65 nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se 
stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v 
hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy). 

 

Pořizovatel bere dané upozornění na vědomí. Bude s ním seznámen zpracovatel návrhu 
změny. 

 

         

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913283 Z hlediska ochrany ovzduší  
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
 S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 
1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 
1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez 
připomínek.  
Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve 
stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně 
zatížených oblastech. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913308 Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): 
Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913333 Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Není třeba zpracovat dokumentaci VVURÚ. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913358 Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad 
vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě 
kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 
  
Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu 
změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. 
  
ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. 
Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. 
Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce 
v území. 
  
Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke 
změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci 
ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, 
vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou 
rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 
04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. 
  
S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro 
začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k 
podpoře udržitelného rozvoje. 
  
Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje 
území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. 
  
S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad 
neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které 
by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. 

 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
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V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na 
oblast uplatňování práva životního prostředí EU. 
  
V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná 
charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913376 Západní část pozemku parc. č. 1007 zasahuje do aktivní zóny záplavového území 
Berounky, této části (funkční plocha ZMK – zeleň městská a krajinná) se však navrhovaná 
úprava nedotkne.  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913389  Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené 
lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí 
změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu 
míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují 
urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů 
nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s 
pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. 
  
Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s 
předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. 
  
Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států 
nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. 
  
Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, 
resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik 
či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
  
Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na 
přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. 
  
Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo 
celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP 
č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). 
  
Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve 
vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti 
nulový až zanedbatelný. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

 

Bez připomínek 2912294 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. 
Upozornění: 
Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany 
obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. 
Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. 
Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů 
nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra 
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání 
změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či 
požadavky. 
Upozornění: 
Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území 
umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní 
tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo 
která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro 
jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných 
staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány 
v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o 
ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou 
provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí 
pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 
Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a 
jejich dokumentace, účinné od l . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií 
stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je 
umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Některé části se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
 

Jiné 2912485 Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy 
řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených 
dopravních hledisek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Bez připomínek 2911758 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. 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

    

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Jiné 2911785 Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání 
změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky a požadavky. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

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

 

Jiné 2912759   
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 
  
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
  
- jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby), které je nutno 
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. 
Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:   
* Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto 
vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na 
základě stanoviska Ministerstva obrany); 
V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě 
požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně 
anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato 
omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního 
řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu 
zájmů AČR v hájených územích. 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 
výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 
m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré 
zemní práce, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze 
umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany.  
  
jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání 
v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, 
staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména 
staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení 
VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově 
omezena nebo zakázána. 
-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), 
které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V 
tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 
-  větrných elektráren 
-  výškových staveb  
-  venkovního vedení VVN a VN 
-  základnových stanic mobilních operátorů       
      
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 
30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo 
zakázána. 
  
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají 
celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou 
následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. “Celé správní 
území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO 
a ve vzdušném prostoru MO ". 
-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu, které je nutno respektovat podle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha.   
  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. 
  
Odůvodnění: 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
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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 pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné 
limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do 
ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. 
  
Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je 
nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované 
druhy staveb”.   

    

              

 

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

 

Jiné 2912823 VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB 
pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s 
ustanovením            
§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) vždy nutné souhlasné stanovisko 
SNM Praha. 
  
1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o 
ochranném pásmu. 
2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. 
   Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných  pásem 
a přidružených objektů a zařízení. 
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 
6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení 
vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové 
stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů  (i těch, jejich stavba je 
povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad 
terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a 
fotovoltaických elektráren. 
  
MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy 
AČR. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský lesní 
úřad 

 

Souhlas 2911565 Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

Bez připomínek 2911812 vyjádření: 
Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z 
hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. 
  
 Zdůvodnění 
Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými 
změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je 
ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů 
od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona.   
Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního 
plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah 
územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny 
územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s 
přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený 
orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k 
návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou 
územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků 
na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: 
 
 
·        příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, 
·        Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České 
republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního 
rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. 
 
 
Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly 
využity: 
 
 
·        územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady 
pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, 
·        nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání 
území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební 
předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím 
předpisům.  
 
 
Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn. 
Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z 
jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 
ÚPSÚHMP.  

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913035 Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, 
výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy 
tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913072 Tato úprava leží v neplynofikované lokalitě. 
 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR 
 

Bez připomínek 2913085 V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů 
Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné 
námitky a připomínky. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Jiné 2913111 Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav 
bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 
zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro 
nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd 
zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné 
doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za 
předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně 
plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně 
jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a 
zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané 
důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude postupováno v 
souladu s právními předpisy. 

 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Nesouhlas 2913136 Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí 
vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s 
předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Uvedené požadavky jsou součástí až 
zpracováného návrhu změny, nikoliv návrhu zadání změny. 
Při zpracování návrhu změny bude postupováno v souladu s právními předpisy. 

 

         

              

 

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 

 

Bez připomínek 2911844 Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na:  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_pl
anovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných 
geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové 
adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 
  
1)    Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 
2)    Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy zasaženy.  
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Bez připomínek 2911925 Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v 
rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy další připomínky.   
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

130 MHMP odbor rozvoje a financování 
dopravy 

 

Bez připomínek 2911727 Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým 
oznámením souhlasí. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

              

 

126 MHMP odbor strategických investic 
 

Bez připomínek 2912521 K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911594  Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): 
 
 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. 
m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Bez připomínek 2911624 Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům 
zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto 
změn. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911649 Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska 
vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. 
 
 
Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu 
ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro 
další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912627 Odůvodnění: 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu 
pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, 
která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický 
fond, podle zákona 
č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 
20/1987). 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné 
pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při 
pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb 
a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami 
půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území 
ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta 
PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení 
stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve 
smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy”. Pro 
případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, 
především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění 
archeologického výzkumu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Některé požadavky se týkají až následných 
řízení. 

 

       

           

              

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, závod 
Dolní Vltava 

 

Jiné 2912508 Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území a aktivní 
zónu záplavového území významného vodního toku Berounka IDVT 10100011. 
Záměr v dotčené lokalitě bude proveden v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména 
upozorňujeme na ustanovení S67  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. V rámci zpracování návrhu změny bude 
postupováno v souladu s platnými právními předpisy. 

 

       

           

              

 

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

 

Jiné 2912584 Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II 
(přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení 
distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického 
zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912596 V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP 
nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na 
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912344 Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav 
vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby 
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 
2.  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. 
3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a 
Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního 
rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 
Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD” (všech etap stavby), která je 
podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého 
je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
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pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a 
PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit. 

    

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912363 Lokalita leží v k. ú. Lipence, kde vodovodní síť není ve správě PVS 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

            

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912376 Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 
04 Územního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1.   U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 
2.   Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s 
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před 
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v 
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro 
změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu 
a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, 
které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 
3.    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. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912392 Upozorňujeme na to, že v řešené lokalitě není vybudována kanalizace pro veřejnou 
potřebu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912407 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 řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí 
U řadů 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 řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 
Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a 
kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno 
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912436 Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude 
posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní 
obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí. 

 

Připomínka nebude zapracována. Návrh změny bude zpracován v souladu s právními 
předpisy. 

 

       

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912652 V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912677 Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v 
souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). 
Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. 
Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v 
ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a 
stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými 
zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto 
kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912702 Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve 
správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: 
http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-
vektorova-data/ 
Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o 
vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských 
zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná 
na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ 
Pozn. 
Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, 
s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912799 Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území 
kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a 
rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické 
stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., že lze vyloučit významný vliv změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními 
nařízeními.  
Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. 
Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám 
je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem 
ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu 
navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno 
předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000.  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
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Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního 
města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.  

    

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912853  1. Odbor životního prostředí a zemědělství  
  
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle 
jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že  hlediska zákonů 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, 
neuplatňuje k předloženému návrhu zadání změn žádné podněty. 
  
2. Odbor dopravy  
  
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. 
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky. 
  
3. Odbor kultury a památkové péče  
  
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k 
předloženému návrhu zadání změn připomínky, lze vyloučit vliv na území v zájmu 
památkové péče ve Středočeském kraji. 
  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

32 MČ Praha 12, starosta 
 

Bez připomínek 2911871 Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
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Vyhodnocení stanovisek a připomínek k zadání úprav ÚP SÚ HMP 
 

                    

 

 
 

                    

 

U 1339 / 04 
 

                    

 

Místa  
                 

 

Praha 6, k.ú. Dejvice    , 2327/1, 4131/1 
  

                    

 

Předmět: 
                 

 

Výstavba rodinného domu 
  

                    

 

Z: 
                 

 

kód A v ploše OB 
  

                    

 

Na: 
                 

 

kód B v ploše OB 
  

                    

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  vyhodnocení 
 

                    

 

1) Městská část 
 

                    

 

2) Dotčené orgány 
 

                    

 

15 Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR 

               

                 

                    

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

               

                 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Bez připomínek 2911675 V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná. 
   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Jiné 2911700 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. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1)    Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné 
situaci;  
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a 
drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším 
území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2)    Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již 
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území 
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které 
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3)    Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy 
opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve 
stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem. 
4)    Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické 
osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
  
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné 
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.   

   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
 

                 

                    

 

14 Městská veterinární správa v Praze 
Státní veterinární správy 

               

                 

                    

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
               

                    

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
  

Jiné 2913196 Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti.  
Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k 
předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. 

 

   

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. EVL a PO nemohou být významně ovlivněny. 
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Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a 
Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, 
 CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - 
Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - 
Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního 
města Prahy vymezeny. 
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn 
se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze 
lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho 
nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na 
chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území 
evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na 
území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. 
Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto 
stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách 
soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL 
(zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá 
zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o 
možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. 
Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.  
  

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913221 Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:  
Bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913244 Z hlediska ochrany vod:  
Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se 
týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato 
změna je navržena mimo stanovené záplavové území. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913284 Z hlediska ochrany ovzduší  
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
 S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 
1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 
1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez 
připomínek.  
Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve 
stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně 
zatížených oblastech. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913309 Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): 
Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913334 Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Není třeba zpracovat dokumentaci VVURÚ. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913359 Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad 
vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě 
kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 
  
Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu 
změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. 
  
ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. 
Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. 
Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce 
v území. 
  
Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke 
změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci 
ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, 
vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou 
rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 
04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. 
  
S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro 
začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k 
podpoře udržitelného rozvoje. 
  
Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje 
území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. 
  
S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad 
neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které 
by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. 
  
V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
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oblast uplatňování práva životního prostředí EU. 
  
V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná 
charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913390  Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené 
lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí 
změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu 
míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují 
urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů 
nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s 
pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. 
  
Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s 
předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. 
  
Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států 
nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. 
  
Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, 
resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik 
či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
  
Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na 
přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. 
  
Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo 
celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP 
č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). 
  
Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve 
vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti 
nulový až zanedbatelný. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

 

Bez připomínek 2912295 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. 
Upozornění: 
Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany 
obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. 
Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. 
Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů 
nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra 
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání 
změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či 
požadavky. 
Upozornění: 
Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území 
umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní 
tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo 
která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro 
jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných 
staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány 
v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o 
ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou 
provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí 
pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 
Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a 
jejich dokumentace, účinné od l . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií 
stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je 
umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Některé části se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
 

Jiné 2912486 Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy 
řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených 
dopravních hledisek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Bez připomínek 2911759 Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):  
  
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. 
m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Jiné 2911786 Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání 
změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky a požadavky. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

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

 

Jiné 2912760   
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 
  
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
  
- jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby), které je nutno 
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. 
Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:   
* Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto 
vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na 
základě stanoviska Ministerstva obrany); 
V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě 
požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně 
anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato 
omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního 
řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu 
zájmů AČR v hájených územích. 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 
výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 
m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré 
zemní práce, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze 
umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany.  
  
jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání 
v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, 
staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména 
staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení 
VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově 
omezena nebo zakázána. 
-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), 
které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V 
tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 
-  větrných elektráren 
-  výškových staveb  
-  venkovního vedení VVN a VN 
-  základnových stanic mobilních operátorů       
      
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 
30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo 
zakázána. 
  
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají 
celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou 
následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. “Celé správní 
území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO 
a ve vzdušném prostoru MO ". 
-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu, které je nutno respektovat podle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha.   
  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. 
  
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 pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné 
limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
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zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a 
bezpečnosti státu. 
  
Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je 
nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované 
druhy staveb”.   

    

              

 

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

 

Jiné 2912824 VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB 
pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s 
ustanovením            
§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) vždy nutné souhlasné stanovisko 
SNM Praha. 
  
1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o 
ochranném pásmu. 
2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. 
   Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných  pásem 
a přidružených objektů a zařízení. 
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 
6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení 
vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové 
stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů  (i těch, jejich stavba je 
povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad 
terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a 
fotovoltaických elektráren. 
  
MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy 
AČR. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský lesní 
úřad 

 

Souhlas 2911566 Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

Bez připomínek 2911813 vyjádření: 
Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z 
hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. 
  
 Zdůvodnění 
Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými 
změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je 
ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů 
od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona.   
Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního 
plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah 
územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny 
územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s 
přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený 
orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k 
návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou 
územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků 
na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: 
 
 
·        příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, 
·        Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České 
republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního 
rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. 
 
 
Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly 
využity: 
 
 
·        územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady 
pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, 
·        nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání 
území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební 
předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn 
ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím 
předpisům.  
 
 
Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn.  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z 
jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 
ÚPSÚHMP.  

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913036 Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, 
výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy 
tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913059 Oblast plynárenství a produktovodů 
S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se 
dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční 
plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování 
plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností 
Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o 
připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů 
plynu. 
Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, 
odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel 
G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. 
Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru 
územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR 
 

Bez připomínek 2913086 V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů 
Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné 
námitky a připomínky. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Jiné 2913112 Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav 
bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 
zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro 
nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd 
zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné 
doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za 
předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně 
plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně 
jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a 
zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané 
důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude postupováno v 
souladu s právními předpisy. 

 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Nesouhlas 2913137 Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí 
vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s 
předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Uvedené požadavky jsou součástí až 
zpracováného návrhu změny, nikoliv návrhu zadání změny. 
Při zpracování návrhu změny bude postupováno v souladu s právními předpisy. 

 

         

              

 

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 

 

Bez připomínek 2911845 Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na:  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_pl
anovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných 
geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové 
adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 
  
1)    Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 
2)    Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy zasaženy.  
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Jiné 2911890 Některé navrhované úpravy se nacházejí na území významných chráněných území 
přírody. Úprava U1339 se nachází na území Přírodního parku Šárka-Lysolaje, jižně od 
Přírodní památky Dolní Šárka. Při realizaci všech těchto změn je třeba dbát režimu 
ochrany přírodního parku a veškeré kroky koordinovat s příslušnými orgány ochrany 
přírody. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. V rámci pořizování změny bude postupováno v 
souladu s platnými právními předpisy. Dotčené orgány hájící veřejné zájmy jsou obesílanými 
účastníky projednávání změny. 

 

       

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Bez připomínek 2911926 Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v 
rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy další připomínky.   
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

130 MHMP odbor rozvoje a financování 
dopravy 

 

Bez připomínek 2911728 Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým 
oznámením souhlasí. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

              

 

126 MHMP odbor strategických investic 
 

Bez připomínek 2912522 K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911595  Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): 
 
 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. 
m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Bez připomínek 2911625 Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům 
zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto 
změn. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911650 Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska 
vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. 
 
 
Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu 
ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro 
další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912628 Odůvodnění: 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu 
pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, 
která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický 
fond, podle zákona 
č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 
20/1987). 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné 
pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při 
pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb 
a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami 
půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území 
ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta 
PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení 
stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve 
smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy”. Pro 
případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, 
především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění 
archeologického výzkumu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Některé požadavky se týkají až následných 
řízení. 

 

       

           

              

 

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

 

Jiné 2912545 Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního 
plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě 
v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — 
rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a 
úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou 
vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a 
plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP 
Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány 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 
licenci). 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
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149 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, 
a.s.. 

 

Jiné 2912571 Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II 
(přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení 
distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického 
zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912597 V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP 
nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na 
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912345 Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav 
vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby 
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 
2.  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. 
3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a 
Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního 
rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 
Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD” (všech etap stavby), která je 
podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého 
je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání 
pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a 
PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912377 Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 
04 Územního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1.   U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 
2.   Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s 
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před 
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v 
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro 
změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu 
a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, 
které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 
3.    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. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912408 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 řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí 
U řadů 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 řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 
Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a 
kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno 
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912437 Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude 
posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní 
obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí. 

 

Připomínka nebude zapracována. Návrh změny bude zpracován v souladu s právními 
předpisy. 

 

       

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912653 V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912678 Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v 
souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). 
Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. 
Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v 
ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a 
stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými 
zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto 
kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912703 Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve 
správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: 
http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-
vektorova-data/ 
Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o 
vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských 
zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ 
Pozn. 
Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, 
s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska. 

    

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912800 Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území 
kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a 
rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické 
stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., že lze vyloučit významný vliv změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními 
nařízeními.  
Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. 
Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám 
je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem 
ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu 
navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno 
předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. 
Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního 
města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912854  1. Odbor životního prostředí a zemědělství  
  
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle 
jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že  hlediska zákonů 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, 
neuplatňuje k předloženému návrhu zadání změn žádné podněty. 
  
2. Odbor dopravy  
  
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. 
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky. 
  
3. Odbor kultury a památkové péče  
  
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k 
předloženému návrhu zadání změn připomínky, lze vyloučit vliv na území v zájmu 
památkové péče ve Středočeském kraji. 
  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

32 MČ Praha 12, starosta 
 

Bez připomínek 2911872 Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
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Vyhodnocení stanovisek a připomínek k zadání úprav ÚP SÚ HMP 
 

                    

 

 
 

                    

 

U 1340 / 04 
 

                    

 

Místa  
                 

 

Praha - Klánovice , k.ú. Klánovice         , 1605/9, 1605/18 
  

                    

 

Předmět: 
                 

 

změna kódu míry využití území - využití podkroví jako obytné části RD 
  

                    

 

Z: 
                 

 

kód A v ploše OB 
  

                    

 

Na: 
                 

 

kód B v ploše OB 
  

                    

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  vyhodnocení 
 

                    

 

1) Městská část 
 

                    

 

52 MČ Praha - Klánovice, starosta 
  

Nesouhlas 2911549 Na základě usnesení Rady městské části Praha-Klánovice č. 22/157/2018 ze dne 
24.9.2018 Městská část Praha Klánovice nesouhlasí s návrhem zadání změny. 

   

Pořizovatel bere daný nesouhlas na vědomí. Bude s ním seznámeno zastupitelstvo. 
 

                 

                    

 

2) Dotčené orgány 
 

                    

 

15 Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR 

               

                 

                    

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

               

                 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Bez připomínek 2911676 V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná. 
   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Jiné 2911701 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. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1)    Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné 
situaci;  
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a 
drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším 
území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2)    Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již 
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území 
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které 
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3)    Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy 
opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve 
stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem. 
4)    Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické 
osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
  
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné 
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.   

   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
 

                 

                    

 

14 Městská veterinární správa v Praze 
Státní veterinární správy 

               

                 

                    

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
               

                    

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
  

Jiné 2913197 Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti.  
Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k  

   

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. EVL a PO nemohou být významně ovlivněny. 
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předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. 
Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a 
Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, 
 CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - 
Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - 
Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního 
města Prahy vymezeny. 
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn 
se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze 
lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho 
nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na 
chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území 
evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na 
území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. 
Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto 
stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách 
soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL 
(zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá 
zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o 
možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. 
Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.  
  

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913222 Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:  
Bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913245 Z hlediska ochrany vod:  
Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se 
týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato 
změna je navržena mimo stanovené záplavové území. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913285 Z hlediska ochrany ovzduší  
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
 S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 
1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 
1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez 
připomínek.  
Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve 
stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně 
zatížených oblastech. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913310 Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): 
Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913335 Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Není třeba zpracovat dokumentaci VVURÚ. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913360 Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad 
vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě 
kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 
  
Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu 
změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. 
  
ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. 
Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. 
Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce 
v území. 
  
Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke 
změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci 
ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, 
vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou 
rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 
04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. 
  
S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro 
začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k 
podpoře udržitelného rozvoje. 
  
Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje 
území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. 
  
S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad 
neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
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by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. 
  
V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na 
oblast uplatňování práva životního prostředí EU. 
  
V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná 
charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913391  Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené 
lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí 
změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu 
míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují 
urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů 
nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s 
pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. 
  
Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s 
předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. 
  
Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států 
nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. 
  
Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, 
resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik 
či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
  
Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na 
přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. 
  
Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo 
celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP 
č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). 
  
Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve 
vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti 
nulový až zanedbatelný. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

 

Bez připomínek 2912296 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. 
Upozornění: 
Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany 
obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. 
Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. 
Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů 
nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra 
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání 
změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či 
požadavky. 
Upozornění: 
Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území 
umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní 
tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo 
která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro 
jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných 
staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány 
v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o 
ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou 
provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí 
pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 
Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a 
jejich dokumentace, účinné od l . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií 
stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je 
umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Některé části se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
 

Jiné 2912487 Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy 
řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených 
dopravních hledisek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Bez připomínek 2911760 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  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

    

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Jiné 2911787 Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání 
změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky a požadavky. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

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

 

Jiné 2912761   
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 
  
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
  
- jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby), které je nutno 
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. 
Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:   
* Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto 
vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na 
základě stanoviska Ministerstva obrany); 
V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě 
požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně 
anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato 
omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního 
řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu 
zájmů AČR v hájených územích. 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 
výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 
m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré 
zemní práce, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze 
umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany.  
  
jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání 
v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, 
staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména 
staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení 
VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově 
omezena nebo zakázána. 
-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), 
které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V 
tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 
-  větrných elektráren 
-  výškových staveb  
-  venkovního vedení VVN a VN 
-  základnových stanic mobilních operátorů       
      
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 
30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo 
zakázána. 
  
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají 
celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou 
následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. “Celé správní 
území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO 
a ve vzdušném prostoru MO ". 
-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu, které je nutno respektovat podle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha.   
  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. 
  
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  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
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obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné 
limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do 
ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. 
  
Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je 
nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované 
druhy staveb”.   

    

              

 

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

 

Jiné 2912825 VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB 
pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s 
ustanovením            
§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) vždy nutné souhlasné stanovisko 
SNM Praha. 
  
1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o 
ochranném pásmu. 
2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. 
   Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných  pásem 
a přidružených objektů a zařízení. 
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 
6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení 
vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové 
stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů  (i těch, jejich stavba je 
povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad 
terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a 
fotovoltaických elektráren. 
  
MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy 
AČR. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský lesní 
úřad 

 

Souhlas 2911567 Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

Bez připomínek 2911814 vyjádření: 
Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z 
hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. 
  
 Zdůvodnění 
Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými 
změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je 
ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů 
od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona.   
Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního 
plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah 
územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny 
územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s 
přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený 
orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k 
návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou 
územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků 
na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: 
 
 
·        příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, 
·        Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České 
republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního 
rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. 
 
 
Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly 
využity: 
 
 
·        územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady 
pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, 
·        nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání 
území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební 
předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn 
ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím 
předpisům.  

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn. 
Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z 
jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 
ÚPSÚHMP.  

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913037 Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, 
výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy 
tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913060 Oblast plynárenství a produktovodů 
S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se 
dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční 
plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování 
plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností 
Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o 
připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů 
plynu. 
Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, 
odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel 
G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. 
Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru 
územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR 
 

Bez připomínek 2913087 V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů 
Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné 
námitky a připomínky. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Jiné 2913113 Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav 
bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 
zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro 
nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd 
zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné 
doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za 
předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně 
plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně 
jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a 
zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané 
důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude postupováno v 
souladu s právními předpisy. 

 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Nesouhlas 2913138 Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí 
vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s 
předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Uvedené požadavky jsou součástí až 
zpracováného návrhu změny, nikoliv návrhu zadání změny. 
Při zpracování návrhu změny bude postupováno v souladu s právními předpisy. 

 

         

              

 

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 

 

Bez připomínek 2911846 Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na:  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_pl
anovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných 
geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové 
adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 
  
1)    Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 
2)    Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy zasaženy.  
 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Jiné 2911906 3) Některé navrhované úpravy se nacházejí na území významných chráněných území 
přírody (úpravy U 1346, 1340, 1328 a 1330, ač ležící v zástavbě, se nacházejí na území 
Přírodního parku Klánovice-Čihadla).Při realizaci všech těchto změn je třeba dbát režimu 
ochrany přírodního parku a veškeré kroky koordinovat s příslušnými orgány ochrany 
přírody. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude 
postupováno v souladu s platnými právními předpisy. 

 

       

           

              

 

162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Bez připomínek 2911927 Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v 
rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy další připomínky.   
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

130 MHMP odbor rozvoje a financování 
dopravy 

 

Bez připomínek 2911729 Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým 
oznámením souhlasí. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

              

 

126 MHMP odbor strategických investic 
 

Bez připomínek 2912523 K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911596  Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): 
 
 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. 
m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Bez připomínek 2911626 Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům 
zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto 
změn. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911651 Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska 
vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. 
 
 
Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu 
ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro 
další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912629 Odůvodnění: 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu 
pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, 
která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický 
fond, podle zákona 
č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 
20/1987). 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné 
pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při 
pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb 
a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami 
půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území 
ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta 
PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení 
stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve 
smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy”. Pro 
případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, 
především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění 
archeologického výzkumu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Některé požadavky se týkají až následných 
řízení. 

 

       

           

              

 

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

 

Jiné 2912546 Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního 
plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě 
v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — 
rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a 
úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou 
vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a 
plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP 
Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány 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 
licenci). 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
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149 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, 
a.s.. 

 

Jiné 2912572 Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II 
(přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení 
distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického 
zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912598 V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP 
nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na 
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912346 Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav 
vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby 
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 
2.  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. 
3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a 
Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního 
rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 
Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD” (všech etap stavby), která je 
podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého 
je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání 
pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a 
PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912378 Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 
04 Územního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1.   U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 
2.   Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s 
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před 
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v 
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro 
změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu 
a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, 
které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 
3.    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. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912409 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 řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí 
U řadů 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 řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 
Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a 
kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno 
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912438 Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude 
posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní 
obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí. 

 

Připomínka nebude zapracována. Návrh změny bude zpracován v souladu s právními 
předpisy. 

 

       

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912654 V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912679 Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v 
souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). 
Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. 
Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v 
ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a 
stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými 
zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto 
kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912704 Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve 
správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: 
http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-
vektorova-data/ 
Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o 
vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských 
zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ 
Pozn. 
Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, 
s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska. 

     

               

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912801 Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území 
kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a 
rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické 
stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., že lze vyloučit významný vliv změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními 
nařízeními.  
Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. 
Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám 
je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem 
ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu 
navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno 
předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. 
Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního 
města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

            

               

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912855  1. Odbor životního prostředí a zemědělství  
  
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle 
jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že  hlediska zákonů 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, 
neuplatňuje k předloženému návrhu zadání změn žádné podněty. 
  
2. Odbor dopravy  
  
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. 
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky. 
  
3. Odbor kultury a památkové péče  
  
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k 
předloženému návrhu zadání změn připomínky, lze vyloučit vliv na území v zájmu 
památkové péče ve Středočeském kraji. 
  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

            

               

 

32 MČ Praha 12, starosta 
 

Bez připomínek 2911873 Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
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Vyhodnocení stanovisek a připomínek k zadání úprav ÚP SÚ HMP 
 

                    

 

 
 

                    

 

U 1341 / 04 
 

                    

 

Místa  
                 

 

Praha - Šeberov, k.ú. Šeberov           , 531/128, 531/178 
  

                    

 

Předmět: 
                 

 

Přístavba verandy (6  m2) k rodinnému domu 
  

                    

 

Z: 
                 

 

kód A v ploše OB 
  

                    

 

Na: 
                 

 

kód B v ploše OB 
  

                    

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  vyhodnocení 
 

                    

 

1) Městská část 
 

                    

 

2) Dotčené orgány 
 

                    

 

15 Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR 

               

                 

                    

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

               

                 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Bez připomínek 2911677 V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná. 
   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Jiné 2911702 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. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1)    Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné 
situaci;  
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a 
drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším 
území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2)    Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již 
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území 
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které 
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3)    Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy 
opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve 
stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem. 
4)    Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické 
osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
  
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné 
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.   

   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
 

                 

                    

 

14 Městská veterinární správa v Praze 
Státní veterinární správy 

               

                 

                    

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
               

                    

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
  

Jiné 2913198 Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti.  
Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k 
předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. 

 

   

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. EVL a PO nemohou být významně ovlivněny. 
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Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a 
Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, 
 CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - 
Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - 
Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního 
města Prahy vymezeny. 
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn 
se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze 
lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho 
nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na 
chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území 
evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na 
území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. 
Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto 
stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách 
soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL 
(zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá 
zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o 
možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. 
Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.  
  

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913223 Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:  
Bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913246 Z hlediska ochrany vod:  
Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se 
týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato 
změna je navržena mimo stanovené záplavové území. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913286 Z hlediska ochrany ovzduší  
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
 S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 
1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 
1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez 
připomínek.  
Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve 
stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně 
zatížených oblastech. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913311 Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): 
Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913336 Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Není třeba zpracovat dokumentaci VVURÚ. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913361 Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad 
vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě 
kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 
  
Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu 
změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. 
  
ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. 
Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. 
Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce 
v území. 
  
Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke 
změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci 
ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, 
vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou 
rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 
04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. 
  
S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro 
začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k 
podpoře udržitelného rozvoje. 
  
Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje 
území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. 
  
S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad 
neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které 
by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. 
  
V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

Z 1341 / 04 
     

Str. 2 z 9 
  



              

       

oblast uplatňování práva životního prostředí EU. 
  
V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná 
charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913392  Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené 
lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí 
změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu 
míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují 
urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů 
nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s 
pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. 
  
Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s 
předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. 
  
Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států 
nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. 
  
Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, 
resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik 
či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
  
Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na 
přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. 
  
Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo 
celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP 
č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). 
  
Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve 
vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti 
nulový až zanedbatelný. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

 

Bez připomínek 2912297 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. 
Upozornění: 
Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany 
obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. 
Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. 
Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů 
nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra 
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání 
změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či 
požadavky. 
Upozornění: 
Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území 
umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní 
tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo 
která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro 
jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných 
staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány 
v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o 
ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou 
provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí 
pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 
Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a 
jejich dokumentace, účinné od l . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií 
stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je 
umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Některé části se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
 

Jiné 2912488 Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy 
řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených 
dopravních hledisek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Bez připomínek 2911761 Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):  
  
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. 
m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 
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2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Jiné 2911788 Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání 
změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky a požadavky. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

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

 

Jiné 2912762   
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 
  
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
  
- jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby), které je nutno 
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. 
Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:   
* Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto 
vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na 
základě stanoviska Ministerstva obrany); 
V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě 
požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně 
anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato 
omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního 
řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu 
zájmů AČR v hájených územích. 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 
výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 
m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré 
zemní práce, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze 
umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany.  
  
jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání 
v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, 
staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména 
staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení 
VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově 
omezena nebo zakázána. 
-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), 
které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V 
tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 
-  větrných elektráren 
-  výškových staveb  
-  venkovního vedení VVN a VN 
-  základnových stanic mobilních operátorů       
      
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 
30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo 
zakázána. 
  
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají 
celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou 
následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. “Celé správní 
území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO 
a ve vzdušném prostoru MO ". 
-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu, které je nutno respektovat podle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha.   
  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. 
  
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 pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné 
limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
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zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a 
bezpečnosti státu. 
  
Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je 
nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované 
druhy staveb”.   

    

              

 

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

 

Jiné 2912826 VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB 
pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s 
ustanovením            
§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) vždy nutné souhlasné stanovisko 
SNM Praha. 
  
1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o 
ochranném pásmu. 
2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. 
   Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných  pásem 
a přidružených objektů a zařízení. 
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 
6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení 
vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové 
stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů  (i těch, jejich stavba je 
povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad 
terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a 
fotovoltaických elektráren. 
  
MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy 
AČR. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský lesní 
úřad 

 

Souhlas 2911568 Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

Bez připomínek 2911815 vyjádření: 
Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z 
hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. 
  
 Zdůvodnění 
Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými 
změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je 
ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů 
od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona.   
Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního 
plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah 
územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny 
územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s 
přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený 
orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k 
návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou 
územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků 
na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: 
 
 
·        příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, 
·        Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České 
republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního 
rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. 
 
 
Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly 
využity: 
 
 
·        územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady 
pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, 
·        nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání 
území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební 
předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn 
ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím 
předpisům.  
 
 
Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn.  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z 
jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 
ÚPSÚHMP.  

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913038 Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, 
výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy 
tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913061 Oblast plynárenství a produktovodů 
S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se 
dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční 
plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování 
plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností 
Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o 
připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů 
plynu. 
Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, 
odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel 
G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. 
Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru 
územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR 
 

Bez připomínek 2913088 V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů 
Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné 
námitky a připomínky. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Jiné 2913114 Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav 
bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 
zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro 
nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd 
zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné 
doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za 
předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně 
plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně 
jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a 
zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané 
důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude postupováno v 
souladu s právními předpisy. 

 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Nesouhlas 2913139 Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí 
vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s 
předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Uvedené požadavky jsou součástí až 
zpracováného návrhu změny, nikoliv návrhu zadání změny. 
Při zpracování návrhu změny bude postupováno v souladu s právními předpisy. 

 

         

              

 

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 

 

Bez připomínek 2911847 Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na:  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_pl
anovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných 
geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové 
adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 
  
1)    Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 
2)    Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy zasaženy.  
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Bez připomínek 2911928 Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v 
rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy další připomínky.   
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

130 MHMP odbor rozvoje a financování 
dopravy 

 

Bez připomínek 2911730 Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým 
oznámením souhlasí. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

              

 

126 MHMP odbor strategických investic 
 

Bez připomínek 2912524 K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911597  Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): 
 
 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. 
m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Bez připomínek 2911627 Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům 
zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto 
změn. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911652 Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska 
vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. 
 
 
Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu 
ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro 
další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912630 Odůvodnění: 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu 
pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, 
která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický 
fond, podle zákona 
č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 
20/1987). 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné 
pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při 
pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb 
a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami 
půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území 
ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta 
PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení 
stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve 
smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy”. Pro 
případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, 
především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění 
archeologického výzkumu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Některé požadavky se týkají až následných 
řízení. 

 

       

           

              

 

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

 

Jiné 2912547 Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního 
plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě 
v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — 
rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a 
úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou 
vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a 
plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP 
Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány 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 
licenci). 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912573 Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
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a.s.. 
   

458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II 
(přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení 
distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického 
zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 

    

           

              

 

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

 

Jiné 2912599 V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP 
nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na 
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912347 Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav 
vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby 
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 
2.  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. 
3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a 
Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního 
rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 
Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD” (všech etap stavby), která je 
podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého 
je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání 
pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a 
PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912379 Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 
04 Územního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1.   U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 
2.   Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s 
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před 
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v 
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro 
změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu 
a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, 
které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 
3.    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. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912410 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 řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí 
U řadů 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 řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 
Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a 
kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno 
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912439 Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude 
posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní 
obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí. 

 

Připomínka nebude zapracována. Návrh změny bude zpracován v souladu s právními 
předpisy. 

 

       

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912655 V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912680 Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v 
souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). 
Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. 
Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v 
ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a 
stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými 
zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto 
kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912705 Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve 
správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: 
http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-
vektorova-data/ 
Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o 
vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských 
zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná 
na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ 
Pozn. 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, 
s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska. 

    

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912802 Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území 
kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a 
rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické 
stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., že lze vyloučit významný vliv změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními 
nařízeními.  
Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. 
Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám 
je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem 
ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu 
navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno 
předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. 
Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního 
města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912856  1. Odbor životního prostředí a zemědělství  
  
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle 
jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že  hlediska zákonů 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, 
neuplatňuje k předloženému návrhu zadání změn žádné podněty. 
  
2. Odbor dopravy  
  
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. 
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky. 
  
3. Odbor kultury a památkové péče  
  
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k 
předloženému návrhu zadání změn připomínky, lze vyloučit vliv na území v zájmu 
památkové péče ve Středočeském kraji. 
  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

32 MČ Praha 12, starosta 
 

Bez připomínek 2911874 Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
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Vyhodnocení stanovisek a připomínek k zadání úprav ÚP SÚ HMP 
 

                    

 

 
 

                    

 

U 1342 / 04 
 

                    

 

Místa  
                 

 

Praha 6, k.ú. Ruzyně            , 1205/26, 1206/2 
  

                    

 

Předmět: 
                 

 

Výstavba domu pro seniory (projekt "Domov seniorů Jiviny") 
  

                    

 

Z: 
                 

 

kód A v ploše OB 
  

                    

 

Na: 
                 

 

kód B v ploše OB 
  

                    

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  vyhodnocení 
 

                    

 

1) Městská část 
 

                    

 

2) Dotčené orgány 
 

                    

 

15 Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR 

               

                 

                    

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

               

                 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Bez připomínek 2911678 V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná. 
   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Jiné 2911703 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. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1)    Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné 
situaci;  
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a 
drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším 
území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2)    Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již 
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území 
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které 
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3)    Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy 
opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve 
stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem. 
4)    Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické 
osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
  
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné 
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.   

   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
 

                 

                    

 

14 Městská veterinární správa v Praze 
Státní veterinární správy 

               

                 

                    

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
               

                    

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
  

Jiné 2913199 Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti.  
Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k 
předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. 

 

   

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. EVL a PO nemohou být významně ovlivněny. 
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Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a 
Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, 
 CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - 
Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - 
Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního 
města Prahy vymezeny. 
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn 
se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze 
lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho 
nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na 
chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území 
evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na 
území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. 
Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto 
stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách 
soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL 
(zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá 
zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o 
možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. 
Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.  
  

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913224 Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:  
Bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913247 Z hlediska ochrany vod:  
Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se 
týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato 
změna je navržena mimo stanovené záplavové území. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913293 Navrhované změny se nachází v oblasti se zvýšenými imisními koncentracemi 
prachových částic PM10 a oxidu dusičitého NO2 a překročenými imisními koncentracemi 
B(a)P. 
  
U změn U 1342 a U 1343 nedoporučujeme navrhované objekty určené pro bydlení 
umisťovat do blízkosti ulice Karlovarské a přilehlé mimoúrovňové křižovatky. Pro zmírnění 
negativního vlivu blízkých komunikací bude nezbytné použít dostatečné množství izolační 
zeleně. Projednání obou záměrů včetně jejich rozsahu bude vyžadovat řádné posouzení 
modelovými výpočty rozptylové studie se stanovením potřebných opatření pro 
minimalizaci negativních vlivů nedalekých dopravních staveb (např. izolační zeleň). 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření navědomí. Přípomínky se týkají následných řízení. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913312 Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): 
Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913337 Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Není třeba zpracovat dokumentaci VVURÚ. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913362 Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad 
vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě 
kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 
  
Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu 
změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. 
  
ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. 
Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. 
Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce 
v území. 
  
Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke 
změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci 
ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, 
vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou 
rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 
04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. 
  
S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro 
začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k 
podpoře udržitelného rozvoje. 
  
Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje 
území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. 
  
S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad 
neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které 
by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. 
  
V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

Z 1342 / 04 
     

Str. 2 z 9 
  



              

       

oblast uplatňování práva životního prostředí EU. 
  
V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná 
charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913393  Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené 
lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí 
změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu 
míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují 
urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů 
nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s 
pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. 
  
Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s 
předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. 
  
Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států 
nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. 
  
Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, 
resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik 
či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
  
Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na 
přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. 
  
Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo 
celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP 
č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). 
  
Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve 
vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti 
nulový až zanedbatelný. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

 

Bez připomínek 2912298 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. 
Upozornění: 
Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany 
obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. 
Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. 
Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů 
nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra 
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání 
změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či 
požadavky. 
Upozornění: 
Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území 
umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní 
tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo 
která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro 
jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných 
staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány 
v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o 
ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou 
provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí 
pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 
Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a 
jejich dokumentace, účinné od l . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií 
stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je 
umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Některé části se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
 

Jiné 2912469 Úprava se nachází ve vzdálenosti 1,5 km od prahu vzletové a přistávací dráhy veřejného 
mezinárodního letiště Praha/Ruzyně. Výše uvedené dílčí úpravy zasahují do ochranného 
pásma (dále jen OP) s výškovým omezením staveb, do OP proti nebezpečným a 
klamavým světlům, do OP se zákazem laserových zařízení, do OP s omezením staveb 
vzdušných vedení VN a VVN a do ornitologických OP. Ochranná pásma jsou vyhlášena 
formou Opatření obecné povahy, které bylo vydáno Úřadem pro civilní letectví dne 
20.11.2012 pod č.j. 6535-12-701.  
Požadujeme plně respektovat výše uvedená ochranná pásma letiště Praha/Ruzyně 
dle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů.  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude postupováno v 
souladu s platnými právními předpisy. 

 

         

           

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
 

Jiné 2912489 Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy 
řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených 
dopravních hledisek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Bez připomínek 2911762 Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):  

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. 
m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

    

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Jiné 2911789 Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání 
změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky a požadavky. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

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

 

Jiné 2912763   
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 
  
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
  
- jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby), které je nutno 
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. 
Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:   
* Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto 
vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na 
základě stanoviska Ministerstva obrany); 
V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě 
požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně 
anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato 
omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního 
řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu 
zájmů AČR v hájených územích. 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 
výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 
m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré 
zemní práce, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze 
umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany.  
  
jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání 
v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, 
staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména 
staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení 
VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově 
omezena nebo zakázána. 
-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), 
které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V 
tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 
-  větrných elektráren 
-  výškových staveb  
-  venkovního vedení VVN a VN 
-  základnových stanic mobilních operátorů       
      
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 
30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo 
zakázána. 
  
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají 
celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou 
následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. “Celé správní 
území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO 
a ve vzdušném prostoru MO ". 
-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu, které je nutno respektovat podle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha.   
  

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

Z 1342 / 04 
     

Str. 4 z 9 
  

http://www.pamatkovykatalog.cz/
http://www.pamatkovykatalog.cz/
https://geoportal.npu.cz/web
https://geoportal.npu.cz/web


              

       

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. 
  
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 pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné 
limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do 
ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. 
  
Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je 
nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované 
druhy staveb”.   

    

              

 

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

 

Jiné 2912827 VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB 
pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s 
ustanovením            
§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) vždy nutné souhlasné stanovisko 
SNM Praha. 
  
1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o 
ochranném pásmu. 
2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. 
   Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných  pásem 
a přidružených objektů a zařízení. 
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 
6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení 
vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové 
stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů  (i těch, jejich stavba je 
povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad 
terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a 
fotovoltaických elektráren. 
  
MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy 
AČR. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský lesní 
úřad 

 

Souhlas 2911569 Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

Bez připomínek 2911816 vyjádření: 
Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z 
hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. 
  
 Zdůvodnění 
Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými 
změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je 
ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů 
od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona.   
Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního 
plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah 
územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny 
územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s 
přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený 
orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k 
návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou 
územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků 
na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: 
 
 
·        příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, 
·        Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České 
republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního 
rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. 
 
 
Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly 
využity: 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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·        územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady 
pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, 
·        nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání 
území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební 
předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn 
ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím 
předpisům.  
 
 
Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn. 
Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z 
jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 
ÚPSÚHMP.  

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913039 Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, 
výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy 
tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913062 Oblast plynárenství a produktovodů 
S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se 
dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční 
plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování 
plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností 
Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o 
připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů 
plynu. 
Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, 
odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel 
G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. 
Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru 
územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR 
 

Bez připomínek 2913089 V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů 
Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné 
námitky a připomínky. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Jiné 2913115 Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav 
bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 
zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro 
nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd 
zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné 
doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za 
předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně 
plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně 
jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a 
zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané 
důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude postupováno v 
souladu s právními předpisy. 

 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Nesouhlas 2913140 Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí 
vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s 
předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Uvedené požadavky jsou součástí až 
zpracováného návrhu změny, nikoliv návrhu zadání změny. 
Při zpracování návrhu změny bude postupováno v souladu s právními předpisy. 

 

         

              

 

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 

 

Bez připomínek 2911848 Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na:  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_pl
anovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných 
geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové 
adrese http: 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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//www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 
  
1)    Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 
2)    Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy zasaženy.  
 
 
 

 

    

              

 

162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Bez připomínek 2911929 Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v 
rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy další připomínky.   
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

130 MHMP odbor rozvoje a financování 
dopravy 

 

Bez připomínek 2911731 Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým 
oznámením souhlasí. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

              

 

126 MHMP odbor strategických investic 
 

Bez připomínek 2912525 K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911598  Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): 
 
 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. 
m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Bez připomínek 2911628 Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům 
zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto 
změn. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911653 Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska 
vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. 
 
 
Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu 
ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro 
další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912631 Odůvodnění: 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu 
pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, 
která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický 
fond, podle zákona 
č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 
20/1987). 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné 
pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při 
pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb 
a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami 
půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území 
ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta 
PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení 
stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve 
smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy”. Pro 
případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, 
především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění 
archeologického výzkumu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Některé požadavky se týkají až následných 
řízení. 

 

       

           

              

 

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

 

Jiné 2912548 Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního 
plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě 
v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — 
rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a 
úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou 
vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a 
plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP 
Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě 
žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených 
dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
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Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů 
licenci). 
 
 
 

 

    

              

 

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

 

Jiné 2912574 Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II 
(přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení 
distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického 
zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912600 V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP 
nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na 
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912348 Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav 
vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby 
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 
2.  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. 
3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a 
Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního 
rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 
Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD” (všech etap stavby), která je 
podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého 
je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání 
pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a 
PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912380 Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 
04 Územního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1.   U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 
2.   Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s 
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před 
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v 
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro 
změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu 
a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, 
které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 
3.    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. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912393 Je nutno respektovat stávající kmenovou stoku D, která vede po severní části řešeného 
území. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. S připomínkou bude seznámen zpracovatel 
návhru změn. 

 

       

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912411 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 řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí 
U řadů 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 řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 
Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a 
kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno 
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912440 Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude 
posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní 
obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí. 

 

Připomínka nebude zapracována. Návrh změny bude zpracován v souladu s právními 
předpisy. 

 

       

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912656 V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912681 Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v 
souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). 
Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. 
Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v 
ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a 
stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
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zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto 
kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o. 

    

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912706 Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve 
správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: 
http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-
vektorova-data/ 
Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o 
vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských 
zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná 
na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ 
Pozn. 
Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, 
s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912803 Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území 
kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a 
rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické 
stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., že lze vyloučit významný vliv změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními 
nařízeními.  
Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. 
Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám 
je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem 
ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu 
navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno 
předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. 
Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního 
města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912857  1. Odbor životního prostředí a zemědělství  
  
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle 
jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že  hlediska zákonů 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, 
neuplatňuje k předloženému návrhu zadání změn žádné podněty. 
  
2. Odbor dopravy  
  
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. 
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky. 
  
3. Odbor kultury a památkové péče  
  
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k 
předloženému návrhu zadání změn připomínky, lze vyloučit vliv na území v zájmu 
památkové péče ve Středočeském kraji. 
  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

32 MČ Praha 12, starosta 
 

Bez připomínek 2911875 Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
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Vyhodnocení stanovisek a připomínek k zadání úprav ÚP SÚ HMP 
 

                    

 

 
 

                    

 

U 1343 / 04 
 

                    

 

Místa  
                 

 

Praha 6, k.ú. Ruzyně            , 1199/3, 1199/18, 1199/19, 1200/1, 1200/3, 1205/3, 1205/6, 1205/12, 1205/14, 1205/26, 1205/30, 1206/1, 1206/2, 1208, 1209, 1210, 1211/1, 1226/6 
Praha 17, k.ú. Řepy              , 1348, 1349/2, 1349/3, 1349/8, 1350 

  

                    

 

Předmět: 
                 

 

Podpora projektu "Domov seniorů Jiviny", rozšíření požadavku na celou dotčenou funkční plochu 
  

                    

 

Z: 
                 

 

kód A v ploše OB 
  

                    

 

Na: 
                 

 

kód B v ploše OB 
  

                    

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  vyhodnocení 
 

                    

 

1) Městská část 
 

                    

 

2) Dotčené orgány 
 

                    

 

15 Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR 

               

                 

                    

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

               

                 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Bez připomínek 2911679 V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná. 
   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Jiné 2911704 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. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1)    Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné 
situaci;  
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a 
drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším 
území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2)    Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již 
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území 
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které 
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3)    Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy 
opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve 
stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem. 
4)    Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické 
osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
  
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné 
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.   

   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
 

                 

                    

 

14 Městská veterinární správa v Praze 
Státní veterinární správy 

               

                 

                    

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
               

                    

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
  

Jiné 2913200 Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti.  
Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k 
předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje  

   

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. EVL a PO nemohou být významně ovlivněny. 
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významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. 
Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a 
Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, 
 CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - 
Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - 
Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního 
města Prahy vymezeny. 
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn 
se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze 
lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho 
nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na 
chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území 
evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na 
území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. 
Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto 
stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách 
soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL 
(zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá 
zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o 
možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. 
Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.  
  

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913225 Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:  
Bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913248 Z hlediska ochrany vod:  
Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se 
týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato 
změna je navržena mimo stanovené záplavové území. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913294 Navrhované změny se nachází v oblasti se zvýšenými imisními koncentracemi 
prachových částic PM10 a oxidu dusičitého NO2 a překročenými imisními koncentracemi 
B(a)P. 
  
U změn U 1342 a U 1343 nedoporučujeme navrhované objekty určené pro bydlení 
umisťovat do blízkosti ulice Karlovarské a přilehlé mimoúrovňové křižovatky. Pro zmírnění 
negativního vlivu blízkých komunikací bude nezbytné použít dostatečné množství izolační 
zeleně. Projednání obou záměrů včetně jejich rozsahu bude vyžadovat řádné posouzení 
modelovými výpočty rozptylové studie se stanovením potřebných opatření pro 
minimalizaci negativních vlivů nedalekých dopravních staveb (např. izolační zeleň). 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření navědomí. Přípomínky se týkají následných řízení. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913313 Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): 
Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913338 Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Není třeba zpracovat dokumentaci VVURÚ. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913363 Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad 
vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě 
kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 
  
Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu 
změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. 
  
ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. 
Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. 
Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce 
v území. 
  
Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke 
změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci 
ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, 
vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou 
rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 
04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. 
  
S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro 
začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k 
podpoře udržitelného rozvoje. 
  
Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje 
území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. 
  
S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad 
neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které 
by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. 

 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
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V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na 
oblast uplatňování práva životního prostředí EU. 
  
V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná 
charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913394  Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené 
lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí 
změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu 
míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují 
urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů 
nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s 
pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. 
  
Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s 
předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. 
  
Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států 
nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. 
  
Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, 
resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik 
či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
  
Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na 
přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. 
  
Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo 
celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP 
č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). 
  
Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve 
vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti 
nulový až zanedbatelný. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

 

Bez připomínek 2912299 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. 
Upozornění: 
Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany 
obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. 
Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. 
Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů 
nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra 
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání 
změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či 
požadavky. 
Upozornění: 
Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území 
umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní 
tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo 
která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro 
jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných 
staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány 
v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o 
ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou 
provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí 
pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 
Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a 
jejich dokumentace, účinné od l . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií 
stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je 
umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Některé části se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
 

Jiné 2912470 Úprava se nachází ve vzdálenosti 1,5 km od prahu vzletové a přistávací dráhy veřejného 
mezinárodního letiště Praha/Ruzyně. Výše uvedené dílčí úpravy zasahují do ochranného 
pásma (dále jen OP) s výškovým omezením staveb, do OP proti nebezpečným a 
klamavým světlům, do OP se zákazem laserových zařízení, do OP s omezením staveb 
vzdušných vedení VN a VVN a do ornitologických OP. Ochranná pásma jsou vyhlášena 
formou Opatření obecné povahy, které bylo vydáno Úřadem pro civilní letectví dne 
20.11.2012 pod č.j. 6535-12-701.  
Požadujeme plně respektovat výše uvedená ochranná pásma letiště Praha/Ruzyně 
dle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů.  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude postupováno v 
souladu s platnými právními předpisy. 

 

         

           

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
 

Jiné 2912490 Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy 
řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených 
dopravních hledisek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Bez připomínek 2911763 Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):  
  
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. 
m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Jiné 2911790 Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání 
změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky a požadavky. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

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

 

Jiné 2912764   
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 
  
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
  
- jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby), které je nutno 
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. 
Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:   
* Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto 
vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na 
základě stanoviska Ministerstva obrany); 
V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě 
požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně 
anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato 
omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního 
řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu 
zájmů AČR v hájených územích. 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 
výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 
m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré 
zemní práce, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze 
umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany.  
  
jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání 
v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, 
staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména 
staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení 
VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově 
omezena nebo zakázána. 
-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), 
které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V 
tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 
-  větrných elektráren 
-  výškových staveb  
-  venkovního vedení VVN a VN 
-  základnových stanic mobilních operátorů       
      
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 
30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo 
zakázána. 
  
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají 
celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou 
následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. “Celé správní 
území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO 
a ve vzdušném prostoru MO ". 
-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu, které je nutno respektovat podle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
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(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha.   
  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. 
  
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 pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné 
limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do 
ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. 
  
Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je 
nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované 
druhy staveb”.   

    

              

 

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

 

Jiné 2912828 VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB 
pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s 
ustanovením            
§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) vždy nutné souhlasné stanovisko 
SNM Praha. 
  
1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o 
ochranném pásmu. 
2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. 
   Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných  pásem 
a přidružených objektů a zařízení. 
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 
6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení 
vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové 
stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů  (i těch, jejich stavba je 
povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad 
terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a 
fotovoltaických elektráren. 
  
MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy 
AČR. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský lesní 
úřad 

 

Souhlas 2911570 Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

Bez připomínek 2911817 vyjádření: 
Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z 
hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. 
  
 Zdůvodnění 
Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými 
změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je 
ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů 
od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona.   
Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního 
plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah 
územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny 
územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s 
přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený 
orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k 
návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou 
územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků 
na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: 
 
 
·        příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, 
·        Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České 
republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního 
rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. 
 
 
Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly 
využity: 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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·        územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady 
pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, 
·        nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání 
území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební 
předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn 
ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím 
předpisům.  
 
 
Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn. 
Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z 
jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 
ÚPSÚHMP.  

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913040 Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, 
výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy 
tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913063 Oblast plynárenství a produktovodů 
S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se 
dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční 
plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování 
plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností 
Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o 
připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů 
plynu. 
Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, 
odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel 
G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. 
Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru 
územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR 
 

Bez připomínek 2913090 V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů 
Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné 
námitky a připomínky. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Jiné 2913116 Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav 
bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 
zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro 
nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd 
zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné 
doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za 
předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně 
plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně 
jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a 
zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané 
důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude postupováno v 
souladu s právními předpisy. 

 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Nesouhlas 2913141 Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí 
vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s 
předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Uvedené požadavky jsou součástí až 
zpracováného návrhu změny, nikoliv návrhu zadání změny. 
Při zpracování návrhu změny bude postupováno v souladu s právními předpisy. 

 

         

              

 

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 

 

Bez připomínek 2911849 Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na:  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_pl
anovani/upravy_ 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 
  
1)    Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 
2)    Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy zasaženy.  
 
 
 

 

    

              

 

162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Bez připomínek 2911930 Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v 
rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy další připomínky.   
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

130 MHMP odbor rozvoje a financování 
dopravy 

 

Bez připomínek 2911732 Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým 
oznámením souhlasí. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

              

 

126 MHMP odbor strategických investic 
 

Bez připomínek 2912526 K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911599  Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): 
 
 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. 
m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Bez připomínek 2911629 Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům 
zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto 
změn. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911654 Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska 
vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. 
 
 
Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu 
ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro 
další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912632 Odůvodnění: 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu 
pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, 
která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický 
fond, podle zákona 
č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 
20/1987). 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné 
pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při 
pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb 
a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami 
půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území 
ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta 
PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení 
stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve 
smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy”. Pro 
případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, 
především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění 
archeologického výzkumu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Některé požadavky se týkají až následných 
řízení. 

 

       

           

              

 

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

 

Jiné 2912549 Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního 
plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě 
v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — 
rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a 
úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou 
vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a 
plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP 
Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
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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 
licenci). 
 
 
 

 

    

              

 

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

 

Jiné 2912575 Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II 
(přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení 
distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického 
zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912601 V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP 
nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na 
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912349 Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav 
vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby 
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 
2.  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. 
3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a 
Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního 
rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 
Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD” (všech etap stavby), která je 
podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého 
je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání 
pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a 
PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912381 Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 
04 Územního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1.   U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 
2.   Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s 
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před 
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v 
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro 
změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu 
a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, 
které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 
3.    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. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912394 je nutno respektovat stávající kmenovou stoku D, která vede po severní části řešeného 
území. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. S připomínkou bude seznámen zpracovatel 
návhru změn. 

 

       

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912395 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 řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí 
U řadů 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 řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 
Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a 
kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno 
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912441 Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude 
posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní 
obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí. 

 

Připomínka nebude zapracována. Návrh změny bude zpracován v souladu s právními 
předpisy. 

 

       

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912657 V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912682 Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v 
souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). 
Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. 
Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
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ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a 
stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými 
zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto 
kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o. 

    

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912707 Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve 
správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: 
http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-
vektorova-data/ 
Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o 
vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských 
zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná 
na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ 
Pozn. 
Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, 
s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912804 Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území 
kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a 
rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické 
stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., že lze vyloučit významný vliv změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními 
nařízeními.  
Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. 
Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám 
je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem 
ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu 
navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno 
předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. 
Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního 
města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912858  1. Odbor životního prostředí a zemědělství  
  
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle 
jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že  hlediska zákonů 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, 
neuplatňuje k předloženému návrhu zadání změn žádné podněty. 
  
2. Odbor dopravy  
  
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. 
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky. 
  
3. Odbor kultury a památkové péče  
  
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k 
předloženému návrhu zadání změn připomínky, lze vyloučit vliv na území v zájmu 
památkové péče ve Středočeském kraji. 
  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

32 MČ Praha 12, starosta 
 

Bez připomínek 2911876 Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
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Vyhodnocení stanovisek a připomínek k zadání úprav ÚP SÚ HMP 
 

                    

 

 
 

                    

 

U 1344 / 04 
 

                    

 

Místa  
                 

 

Praha 6, k.ú. Ruzyně            , 1300/10, 1300/25, 1300/26, 1301, 2221/1 
při ulici Drnovská, Dědinská a Pilotů 

  

                    

 

Předmět: 
                 

 

Realizace LDN s vlastním zázemím 
  

                    

 

Z: 
                 

 

kód D v ploše SV 
  

                    

 

Na: 
                 

 

kód F v ploše SV 
  

                    

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  vyhodnocení 
 

                    

 

1) Městská část 
 

                    

 

2) Dotčené orgány 
 

                    

 

15 Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR 

               

                 

                    

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

               

                 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Bez připomínek 2911680 V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná. 
   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Jiné 2911705 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. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1)    Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné 
situaci;  
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a 
drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším 
území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2)    Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již 
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území 
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které 
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3)    Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy 
opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve 
stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem. 
4)    Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické 
osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
  
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné 
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.   

   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
 

                 

                    

 

14 Městská veterinární správa v Praze 
Státní veterinární správy 

               

                 

                    

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
               

                    

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
  

Jiné 2913201 Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti.  
Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k 
předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje  

   

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. EVL a PO nemohou být významně ovlivněny. 
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významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. 
Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a 
Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, 
 CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - 
Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - 
Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního 
města Prahy vymezeny. 
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn 
se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze 
lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho 
nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na 
chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území 
evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na 
území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. 
Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto 
stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách 
soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL 
(zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá 
zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o 
možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. 
Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.  
  

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913226 Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:  
Bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913249 Z hlediska ochrany vod:  
Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se 
týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato 
změna je navržena mimo stanovené záplavové území. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Nesouhlas 2913295 Změna se nachází v oblasti se zvýšenými imisními koncentracemi prachových částic PM10 
a oxidu dusičitého NO2 a překročenými imisními koncentracemi B(a)P. 
Návrh realizace LDN s vlastním zázemím u změny U 1344 se jeví z hlediska ochrany 
ovzduší jako silně problematický. V území jsou, tak jako u předchozích dvou změn, 
zvýšené imisní koncentrace sledovaných znečišťujících látek, objekt LDN je navíc 
navrhován do těsné blízkosti ulice Drnovské a velice blízko mimoúrovňového křížení 
Pražského okruhu. Z důvodu nedostatku prostoru nebude možné použít dostatečné 
množství izolační zeleně, která by negativní vlivy blízkých komunikací alespoň částečně 
odclonila. Realizace této změny území je dle našeho názoru nevhodná 

 

XXX 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913314 Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): 
Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913339 Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Není třeba zpracovat dokumentaci VVURÚ. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913364 Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad 
vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě 
kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 
  
Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu 
změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. 
  
ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. 
Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. 
Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce 
v území. 
  
Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke 
změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci 
ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, 
vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou 
rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 
04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. 
  
S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro 
začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k 
podpoře udržitelného rozvoje. 
  
Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje 
území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. 
  
S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad 
neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které 
by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. 
  

 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
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V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na 
oblast uplatňování práva životního prostředí EU. 
  
V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná 
charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913395  Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené 
lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí 
změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu 
míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují 
urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů 
nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s 
pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. 
  
Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s 
předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. 
  
Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států 
nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. 
  
Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, 
resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik 
či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
  
Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na 
přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. 
  
Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo 
celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP 
č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). 
  
Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve 
vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti 
nulový až zanedbatelný. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

 

Bez připomínek 2912300 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. 
Upozornění: 
Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany 
obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. 
Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. 
Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů 
nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra 
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání 
změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či 
požadavky. 
Upozornění: 
Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území 
umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní 
tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo 
která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro 
jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných 
staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány 
v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o 
ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou 
provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí 
pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 
Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a 
jejich dokumentace, účinné od l . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií 
stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je 
umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Některé části se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
 

Jiné 2912471 Úprava se nachází ve vzdálenosti 1,5 km od prahu vzletové a přistávací dráhy veřejného 
mezinárodního letiště Praha/Ruzyně. Výše uvedené dílčí úpravy zasahují do ochranného 
pásma (dále jen OP) s výškovým omezením staveb, do OP proti nebezpečným a 
klamavým světlům, do OP se zákazem laserových zařízení, do OP s omezením staveb 
vzdušných vedení VN a VVN a do ornitologických OP. Ochranná pásma jsou vyhlášena 
formou Opatření obecné povahy, které bylo vydáno Úřadem pro civilní letectví dne 
20.11.2012 pod č.j. 6535-12-701.  
Požadujeme plně respektovat výše uvedená ochranná pásma letiště Praha/Ruzyně 
dle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů.  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude postupováno v 
souladu s platnými právními předpisy. 

 

         

           

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
 

Jiné 2912491 Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy 
řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených 
dopravních hledisek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Bez připomínek 2911764 Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):  
  
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. 
m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Jiné 2911791 Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání 
změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky a požadavky. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

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

 

Jiné 2912765   
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 
  
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
  
- jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby), které je nutno 
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. 
Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:   
* Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto 
vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na 
základě stanoviska Ministerstva obrany); 
V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě 
požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně 
anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato 
omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního 
řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu 
zájmů AČR v hájených územích. 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 
výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 
m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré 
zemní práce, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze 
umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany.  
  
jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání 
v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, 
staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména 
staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení 
VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově 
omezena nebo zakázána. 
-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), 
které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V 
tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 
-  větrných elektráren 
-  výškových staveb  
-  venkovního vedení VVN a VN 
-  základnových stanic mobilních operátorů       
      
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 
30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo 
zakázána. 
  
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají 
celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou 
následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. “Celé správní 
území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO 
a ve vzdušném prostoru MO ". 
-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu, které je nutno respektovat podle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
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(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha.   
  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. 
  
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 pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné 
limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do 
ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. 
  
Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je 
nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované 
druhy staveb”.   

    

              

 

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

 

Jiné 2912829 VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB 
pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s 
ustanovením            
§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) vždy nutné souhlasné stanovisko 
SNM Praha. 
  
1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o 
ochranném pásmu. 
2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. 
   Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných  pásem 
a přidružených objektů a zařízení. 
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 
6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení 
vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové 
stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů  (i těch, jejich stavba je 
povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad 
terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a 
fotovoltaických elektráren. 
  
MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy 
AČR. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský lesní 
úřad 

 

Souhlas 2911571 Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

Bez připomínek 2911818 vyjádření: 
Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z 
hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. 
  
 Zdůvodnění 
Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými 
změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je 
ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů 
od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona.   
Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního 
plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah 
územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny 
územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s 
přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený 
orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k 
návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou 
územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků 
na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: 
 
 
·        příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, 
·        Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České 
republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního 
rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. 
 
 
Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly 
využity: 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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·        územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady 
pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, 
·        nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání 
území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební 
předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn 
ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím 
předpisům.  
 
 
Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn. 
Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z 
jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 
ÚPSÚHMP.  

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913041 Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, 
výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy 
tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913064 Oblast plynárenství a produktovodů 
S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se 
dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční 
plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování 
plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností 
Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o 
připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů 
plynu. 
Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, 
odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel 
G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. 
Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru 
územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR 
 

Bez připomínek 2913091 V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů 
Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné 
námitky a připomínky. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Jiné 2913117 Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav 
bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 
zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro 
nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd 
zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné 
doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za 
předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně 
plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně 
jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a 
zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané 
důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude postupováno v 
souladu s právními předpisy. 

 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Nesouhlas 2913142 Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí 
vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s 
předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Uvedené požadavky jsou součástí až 
zpracováného návrhu změny, nikoliv návrhu zadání změny. 
Při zpracování návrhu změny bude postupováno v souladu s právními předpisy. 

 

         

              

 

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 

 

Bez připomínek 2911850 Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na:  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_pl
anovani/upravy_ 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 
  
1)    Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 
2)    Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy zasaženy.  
 
 
 

 

    

              

 

162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Bez připomínek 2911931 Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v 
rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy další připomínky.   
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

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

Jiné 2927251 Úprava je směrována na vytvoření podmínek pro lokalizaci léčebny dlouhodobě 
nemocných s vlastním zázemím. Vzhledem k malé vzdálenosti od budoucí tramvajové 
smyčky Dědinská je umístění zařízení daného typu diskutabilní. Vyžádá si řešení stavby, 
v němž musí být věnována odpovídající pozornost eliminaci účinků budoucího 
tramvajového provozu. 

 

XXX 
 

           

              

 

130 MHMP odbor rozvoje a financování 
dopravy 

 

Bez připomínek 2911733 Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým 
oznámením souhlasí. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

              

 

126 MHMP odbor strategických investic 
 

Bez připomínek 2912527 K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911600  Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): 
 
 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. 
m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Bez připomínek 2911630 Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům 
zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto 
změn. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911655 Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska 
vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. 
 
 
Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu 
ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro 
další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912633 Odůvodnění: 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu 
pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, 
která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický 
fond, podle zákona 
č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 
20/1987). 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné 
pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při 
pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb 
a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami 
půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území 
ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta 
PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení 
stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve 
smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy”. Pro 
případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, 
především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění 
archeologického výzkumu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Některé požadavky se týkají až následných 
řízení. 

 

       

           

              

 

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

 

Jiné 2912550 Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního 
plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě 
v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — 
rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a 
úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
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vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a 
plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP 
Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány 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 
licenci). 
 
 
 

 

    

              

 

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

 

Jiné 2912576 Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II 
(přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení 
distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického 
zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912602 V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP 
nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na 
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912350 Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav 
vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby 
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 
2.  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. 
3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a 
Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního 
rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 
Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD” (všech etap stavby), která je 
podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého 
je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání 
pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a 
PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912382 Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 
04 Územního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1.   U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 
2.   Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s 
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před 
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v 
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro 
změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu 
a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, 
které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 
3.    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. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912412 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 řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí 
U řadů 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 řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 
Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a 
kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno 
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912442 Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude 
posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní 
obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí. 

 

Připomínka nebude zapracována. Návrh změny bude zpracován v souladu s právními 
předpisy. 

 

       

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912658 V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912683 Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v 
souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). 
Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. 
Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v 
ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a 
stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými 
zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto 
kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912708 Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve 
správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: 
http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-
vektorova-data/ 
Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o 
vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských 
zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná 
na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ 
Pozn. 
Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, 
s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912805 Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území 
kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a 
rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické 
stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., že lze vyloučit významný vliv změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními 
nařízeními.  
Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. 
Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám 
je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem 
ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu 
navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno 
předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. 
Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního 
města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912859  1. Odbor životního prostředí a zemědělství  
  
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle 
jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že  hlediska zákonů 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, 
neuplatňuje k předloženému návrhu zadání změn žádné podněty. 
  
2. Odbor dopravy  
  
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. 
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky. 
  
3. Odbor kultury a památkové péče  
  
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k 
předloženému návrhu zadání změn připomínky, lze vyloučit vliv na území v zájmu 
památkové péče ve Středočeském kraji. 
  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

32 MČ Praha 12, starosta 
 

Bez připomínek 2911877 Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
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Vyhodnocení stanovisek a připomínek k zadání úprav ÚP SÚ HMP 
 

                    

 

 
 

                    

 

U 1346 / 04 
 

                    

 

Místa  
                 

 

Praha - Klánovice , k.ú. Klánovice         , 1379/1, 1379/5 
k.ú. Klánovice, ul. Chudoměřická 

  

                    

 

Předmět: 
                 

 

Realizace RD (přízemí, podkroví, garáž) 
  

                    

 

Z: 
                 

 

kód A v ploše OB 
  

                    

 

Na: 
                 

 

kód B v ploše OB 
  

                    

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  vyhodnocení 
 

                    

 

1) Městská část 
 

                    

 

52 MČ Praha - Klánovice, starosta 
  

Nesouhlas 2911550 Na základě usnesení Rady městské části Praha-Klánovice č. 22/157/2018 ze dne 
24.9.2018 Městská část Praha Klánovice nesouhlasí s návrhem zadání změny. 

   

Pořizovatel bere daný nesouhlas na vědomí. Bude s ním seznámeno zastupitelstvo. 
 

                 

                    

 

2) Dotčené orgány 
 

                    

 

15 Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR 

               

                 

                    

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

               

                 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Bez připomínek 2911681 V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná. 
   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Jiné 2911706 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. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1)    Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné 
situaci;  
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a 
drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším 
území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2)    Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již 
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území 
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které 
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3)    Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy 
opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve 
stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem. 
4)    Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické 
osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
  
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné 
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.   

   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
 

                 

                    

 

14 Městská veterinární správa v Praze 
Státní veterinární správy 

               

                 

                    

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
               

                    

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
  

Jiné 2913202 Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti.  

 

   

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. EVL a PO nemohou být významně ovlivněny. 
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Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k 
předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. 
Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a 
Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, 
 CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - 
Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - 
Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního 
města Prahy vymezeny. 
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn 
se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze 
lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho 
nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na 
chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území 
evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na 
území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. 
Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto 
stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách 
soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL 
(zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá 
zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o 
možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. 
Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.  
  

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913227 Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:  
Bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913250 Z hlediska ochrany vod:  
Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se 
týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato 
změna je navržena mimo stanovené záplavové území. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913287 Z hlediska ochrany ovzduší  
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
 S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 
1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 
1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez 
připomínek.  
Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve 
stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně 
zatížených oblastech. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913315 Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): 
Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913340 Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Není třeba zpracovat dokumentaci VVURÚ. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913365 Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad 
vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě 
kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 
  
Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu 
změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. 
  
ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. 
Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. 
Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce 
v území. 
  
Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke 
změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci 
ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, 
vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou 
rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 
04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. 
  
S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro 
začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k 
podpoře udržitelného rozvoje. 
  
Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje 
území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. 
  
S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
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neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které 
by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. 
  
V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na 
oblast uplatňování práva životního prostředí EU. 
  
V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná 
charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913396  Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené 
lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí 
změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu 
míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují 
urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů 
nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s 
pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. 
  
Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s 
předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. 
  
Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států 
nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. 
  
Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, 
resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik 
či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
  
Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na 
přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. 
  
Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo 
celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP 
č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). 
  
Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve 
vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti 
nulový až zanedbatelný. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

 

Bez připomínek 2912301 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. 
Upozornění: 
Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany 
obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. 
Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. 
Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů 
nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra 
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání 
změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či 
požadavky. 
Upozornění: 
Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území 
umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní 
tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo 
která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro 
jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných 
staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány 
v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o 
ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou 
provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí 
pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 
Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a 
jejich dokumentace, účinné od l . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií 
stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je 
umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Některé části se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
 

Jiné 2912492 Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy 
řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených 
dopravních hledisek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Bez připomínek 2911765 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  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

    

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Jiné 2911792 Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání 
změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky a požadavky. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

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

 

Jiné 2912766   
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 
  
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
  
- jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby), které je nutno 
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. 
Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:   
* Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto 
vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na 
základě stanoviska Ministerstva obrany); 
V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě 
požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně 
anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato 
omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního 
řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu 
zájmů AČR v hájených územích. 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 
výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 
m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré 
zemní práce, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze 
umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany.  
  
jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání 
v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, 
staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména 
staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení 
VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově 
omezena nebo zakázána. 
-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), 
které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V 
tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 
-  větrných elektráren 
-  výškových staveb  
-  venkovního vedení VVN a VN 
-  základnových stanic mobilních operátorů       
      
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 
30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo 
zakázána. 
  
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají 
celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou 
následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. “Celé správní 
území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO 
a ve vzdušném prostoru MO ". 
-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu, které je nutno respektovat podle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha.   
  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. 
  
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

Z 1346 / 04 
     

Str. 4 z 9 
  

http://www.pamatkovykatalog.cz/
http://www.pamatkovykatalog.cz/
https://geoportal.npu.cz/web
https://geoportal.npu.cz/web


              

       

zajišťování obrany a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po 
obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné 
limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do 
ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. 
  
Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je 
nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované 
druhy staveb”.   

    

              

 

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

 

Jiné 2912830 VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB 
pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s 
ustanovením            
§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) vždy nutné souhlasné stanovisko 
SNM Praha. 
  
1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o 
ochranném pásmu. 
2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. 
   Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných  pásem 
a přidružených objektů a zařízení. 
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 
6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení 
vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové 
stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů  (i těch, jejich stavba je 
povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad 
terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a 
fotovoltaických elektráren. 
  
MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy 
AČR. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský lesní 
úřad 

 

Souhlas 2911572 Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

Bez připomínek 2911819 vyjádření: 
Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z 
hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. 
  
 Zdůvodnění 
Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými 
změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je 
ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů 
od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona.   
Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního 
plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah 
územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny 
územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s 
přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený 
orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k 
návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou 
územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků 
na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: 
 
 
·        příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, 
·        Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České 
republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního 
rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. 
 
 
Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly 
využity: 
 
 
·        územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady 
pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, 
·        nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání 
území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební 
předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím 
předpisům.  
 
 
Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn. 
Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z 
jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 
ÚPSÚHMP.  

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913042 Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, 
výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy 
tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913065 Oblast plynárenství a produktovodů 
S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se 
dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční 
plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování 
plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností 
Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o 
připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů 
plynu. 
Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, 
odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel 
G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. 
Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru 
územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR 
 

Bez připomínek 2913092 V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů 
Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné 
námitky a připomínky. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Jiné 2913118 Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav 
bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 
zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro 
nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd 
zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné 
doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za 
předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně 
plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně 
jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a 
zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané 
důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude postupováno v 
souladu s právními předpisy. 

 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Nesouhlas 2913143 Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí 
vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s 
předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Uvedené požadavky jsou součástí až 
zpracováného návrhu změny, nikoliv návrhu zadání změny. 
Při zpracování návrhu změny bude postupováno v souladu s právními předpisy. 

 

         

              

 

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 

 

Bez připomínek 2911851 Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na:  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_pl
anovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných 
geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové 
adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 
  
1)    Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 
2)    Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy zasaženy.  

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Jiné 2911903 3) Některé navrhované úpravy se nacházejí na území významných chráněných území 
přírody (úpravy U 1346, 1340, 1328 a 1330, ač ležící v zástavbě, se nacházejí na území 
Přírodního parku Klánovice-Čihadla).Při realizaci všech těchto změn je třeba dbát režimu 
ochrany přírodního parku a veškeré kroky koordinovat s příslušnými orgány ochrany 
přírody. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude 
postupováno v souladu s platnými právními předpisy. 

 

       

           

              

 

162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Bez připomínek 2911932 Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v 
rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy další připomínky.   
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

130 MHMP odbor rozvoje a financování 
dopravy 

 

Bez připomínek 2911734 Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým 
oznámením souhlasí. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

              

 

126 MHMP odbor strategických investic 
 

Bez připomínek 2912528 K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911601  Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): 
 
 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. 
m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Bez připomínek 2911631 Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům 
zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto 
změn. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911656 Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska 
vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. 
 
 
Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu 
ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro 
další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912634 Odůvodnění: 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu 
pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, 
která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický 
fond, podle zákona 
č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 
20/1987). 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné 
pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při 
pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb 
a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami 
půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území 
ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta 
PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení 
stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve 
smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy”. Pro 
případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, 
především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění 
archeologického výzkumu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Některé požadavky se týkají až následných 
řízení. 

 

       

           

              

 

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

 

Jiné 2912551 Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního 
plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě 
v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — 
rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a 
úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou 
vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a 
plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP 
Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány 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 
licenci). 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
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149 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
člen koncernu Pražská plynárenská, 
a.s.. 

 

Jiné 2912577 Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II 
(přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení 
distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického 
zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912603 V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP 
nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na 
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912351 Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav 
vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby 
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 
2.  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. 
3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a 
Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního 
rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 
Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD” (všech etap stavby), která je 
podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého 
je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání 
pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a 
PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912383 Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 
04 Územního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1.   U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 
2.   Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s 
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před 
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v 
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro 
změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu 
a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, 
které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 
3.    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. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912413 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 řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí 
U řadů 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 řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 
Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a 
kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno 
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912443 Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude 
posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní 
obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí. 

 

Připomínka nebude zapracována. Návrh změny bude zpracován v souladu s právními 
předpisy. 

 

       

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912659 V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912684 Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v 
souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). 
Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. 
Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v 
ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a 
stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými 
zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto 
kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912709 Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve 
správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: 
http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-
vektorova-data/ 
Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o 
vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských 
zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ 
Pozn. 
Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, 
s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska. 

     

               

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912806 Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území 
kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a 
rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické 
stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., že lze vyloučit významný vliv změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními 
nařízeními.  
Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. 
Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám 
je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem 
ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu 
navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno 
předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. 
Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního 
města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

            

               

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912860  1. Odbor životního prostředí a zemědělství  
  
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle 
jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že  hlediska zákonů 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, 
neuplatňuje k předloženému návrhu zadání změn žádné podněty. 
  
2. Odbor dopravy  
  
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. 
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky. 
  
3. Odbor kultury a památkové péče  
  
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k 
předloženému návrhu zadání změn připomínky, lze vyloučit vliv na území v zájmu 
památkové péče ve Středočeském kraji. 
  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

            

               

 

32 MČ Praha 12, starosta 
 

Bez připomínek 2911878 Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
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Vyhodnocení stanovisek a připomínek k zadání úprav ÚP SÚ HMP 
 

                    

 

 
 

                    

 

U 1347 / 04 
 

                    

 

Místa  
                 

 

Praha 4, k.ú. Krč               , 3124/1, 3124/2, 3124/3, 3125/2, 3125/11, 3126/2 
ul. Libušská, Jalodvorská, k.ú. Krč 

  

                    

 

Předmět: 
                 

 

Bytové domy Libušská/Jalodvorská 
  

                    

 

Z: 
                 

 

kód D v ploše OB 
  

                    

 

Na: 
                 

 

kód E v ploše OB 
  

                    

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  vyhodnocení 
 

                    

 

1) Městská část 
 

                    

 

24 MČ Praha 4, starosta 
  

Nesouhlas 2912331 Rada městské části Praha 4 nesouhlasí s návrhem zadání změny č. U 1347 z vlny úprav 
04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívající v navýšení kódu 
míry využití čistě obytného území OB ze stávajícího kódu D na kód E za účelem výstavby 
souboru obytných domů mezi ul. Libušská a Jalodvorská. Stávající kód D vyjadřuje pro 
dané území, které je historickým jádrem bývalé samostatné obce Libuš, maximální 
možnou míru využití a jeho navýšení je nepřípustné. 
 

 

   

XXX 
 

                 

                    

 

2) Dotčené orgány 
 

                    

 

15 Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR 

               

                 

                    

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

               

                 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Bez připomínek 2911682 V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná. 
   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Jiné 2911707 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. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1)    Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné 
situaci;  
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a 
drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším 
území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2)    Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již 
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území 
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které 
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3)    Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy 
opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve 
stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem. 
4)    Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické 
osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
  
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné 
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.   

   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
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14 Městská veterinární správa v Praze 
Státní veterinární správy 

          

            

              

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
          

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913203 Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti.  
Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k 
předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. 
Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a 
Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, 
 CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - 
Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - 
Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního 
města Prahy vymezeny. 
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn 
se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze 
lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho 
nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na 
chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území 
evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na 
území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. 
Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto 
stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách 
soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL 
(zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá 
zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o 
možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. 
Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.  
  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. EVL a PO nemohou být významně ovlivněny. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913228 Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:  
Bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913251 Z hlediska ochrany vod:  
Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se 
týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato 
změna je navržena mimo stanovené záplavové území. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913288 Z hlediska ochrany ovzduší  
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
 S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 
1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 
1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez 
připomínek.  
Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve 
stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně 
zatížených oblastech. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913316 Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): 
Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913341 Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Není třeba zpracovat dokumentaci VVURÚ. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913366 Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad 
vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě 
kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 
  
Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu 
změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. 
  
ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. 
Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. 
Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce 
v území. 
  
Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke 
změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci 
ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, 
vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou 
rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 
04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. 
  
S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro 
začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
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podpoře udržitelného rozvoje. 
  
Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje 
území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. 
  
S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad 
neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které 
by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. 
  
V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na 
oblast uplatňování práva životního prostředí EU. 
  
V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná 
charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913397  Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené 
lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí 
změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu 
míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují 
urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů 
nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s 
pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. 
  
Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s 
předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. 
  
Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států 
nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. 
  
Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, 
resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik 
či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
  
Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na 
přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. 
  
Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo 
celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP 
č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). 
  
Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve 
vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti 
nulový až zanedbatelný. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

 

Bez připomínek 2912302 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. 
Upozornění: 
Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany 
obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. 
Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. 
Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů 
nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra 
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání 
změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či 
požadavky. 
Upozornění: 
Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území 
umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní 
tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo 
která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro 
jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných 
staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány 
v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o 
ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou 
provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí 
pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 
Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a 
jejich dokumentace, účinné od l . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií 
stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je 
umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Některé části se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
 

Jiné 2912493 Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy 
řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených 
dopravních hledisek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Bez připomínek 2911766 Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):  

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. 
m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

    

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Jiné 2911793 Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání 
změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky a požadavky. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

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

 

Jiné 2912767   
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 
  
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
  
- jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby), které je nutno 
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. 
Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:   
* Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto 
vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na 
základě stanoviska Ministerstva obrany); 
V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě 
požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně 
anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato 
omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního 
řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu 
zájmů AČR v hájených územích. 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 
výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 
m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré 
zemní práce, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze 
umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany.  
  
jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání 
v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, 
staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména 
staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení 
VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově 
omezena nebo zakázána. 
-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), 
které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V 
tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 
-  větrných elektráren 
-  výškových staveb  
-  venkovního vedení VVN a VN 
-  základnových stanic mobilních operátorů       
      
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 
30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo 
zakázána. 
  
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají 
celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou 
následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. “Celé správní 
území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO 
a ve vzdušném prostoru MO ". 
-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu, které je nutno respektovat podle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha.   
  

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
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Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. 
  
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 pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné 
limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do 
ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. 
  
Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je 
nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované 
druhy staveb”.   

    

              

 

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

 

Jiné 2912831 VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB 
pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s 
ustanovením            
§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) vždy nutné souhlasné stanovisko 
SNM Praha. 
  
1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o 
ochranném pásmu. 
2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. 
   Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných  pásem 
a přidružených objektů a zařízení. 
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 
6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení 
vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové 
stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů  (i těch, jejich stavba je 
povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad 
terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a 
fotovoltaických elektráren. 
  
MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy 
AČR. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský lesní 
úřad 

 

Souhlas 2911573 Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

Bez připomínek 2911820 vyjádření: 
Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z 
hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. 
  
 Zdůvodnění 
Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými 
změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je 
ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů 
od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona.   
Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního 
plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah 
územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny 
územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s 
přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený 
orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k 
návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou 
územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků 
na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: 
 
 
·        příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, 
·        Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České 
republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního 
rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. 
 
 
Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly 
využity: 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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·        územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady 
pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, 
·        nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání 
území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební 
předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn 
ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím 
předpisům.  
 
 
Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn. 
Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z 
jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 
ÚPSÚHMP.  

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913043 Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, 
výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy 
tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913066 Oblast plynárenství a produktovodů 
S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se 
dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční 
plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování 
plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností 
Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o 
připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů 
plynu. 
Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, 
odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel 
G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. 
Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru 
územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR 
 

Bez připomínek 2913093 V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů 
Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné 
námitky a připomínky. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Jiné 2913119 Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav 
bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 
zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro 
nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd 
zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné 
doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za 
předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně 
plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně 
jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a 
zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané 
důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude postupováno v 
souladu s právními předpisy. 

 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Nesouhlas 2913144 Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí 
vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s 
předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Uvedené požadavky jsou součástí až 
zpracováného návrhu změny, nikoliv návrhu zadání změny. 
Při zpracování návrhu změny bude postupováno v souladu s právními předpisy. 

 

         

              

 

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 

 

Bez připomínek 2911852 Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na:  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_pl
anovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných 
geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové 
adrese http: 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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//www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 
  
1)    Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 
2)    Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy zasaženy.  
 
 
 

 

    

              

 

162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Bez připomínek 2911933 Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v 
rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy další připomínky.   
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

165 Institut plánování a rozvoje hl.m. 
Prahy – ředitel IPR 

 

Nesouhlas 2912329 Návrh změny UP nedoporučujeme. Předmětná změna se nachází v území UP 
vymezeného historického jádra obce. Podle UAP 2016 jde o lokalitu zastavěnou, typ 
struktury „vesnická struktura” s typickým počtem podlaží 2. 

 

Po Termínu 
 

         

           

              

 

130 MHMP odbor rozvoje a financování 
dopravy 

 

Bez připomínek 2911735 Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým 
oznámením souhlasí. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

              

 

126 MHMP odbor strategických investic 
 

Bez připomínek 2912529 K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911602  Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): 
 
 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. 
m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Bez připomínek 2911632 Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům 
zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto 
změn. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911657 Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska 
vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. 
 
 
Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu 
ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro 
další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912635 Odůvodnění: 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu 
pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, 
která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický 
fond, podle zákona 
č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 
20/1987). 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné 
pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při 
pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb 
a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami 
půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území 
ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta 
PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení 
stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve 
smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy”. Pro 
případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, 
především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění 
archeologického výzkumu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Některé požadavky se týkají až následných 
řízení. 

 

       

           

              

 

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

 

Jiné 2912552 Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního 
plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě 
v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — 
rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a 
úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou 
vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
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plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP 
Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány 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 
licenci). 
 
 
 

 

    

              

 

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

 

Jiné 2912578 Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II 
(přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení 
distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického 
zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912604 V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP 
nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na 
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912352 Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav 
vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby 
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 
2.  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. 
3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a 
Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního 
rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 
Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD” (všech etap stavby), která je 
podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého 
je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání 
pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a 
PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912384 Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 
04 Územního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1.   U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 
2.   Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s 
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před 
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v 
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro 
změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu 
a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, 
které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 
3.    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. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912414 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 řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí 
U řadů 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 řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 
Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a 
kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno 
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912444 Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude 
posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní 
obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí. 

 

Připomínka nebude zapracována. Návrh změny bude zpracován v souladu s právními 
předpisy. 

 

       

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

304 4-občanská, z.s. 
 

Nesouhlas 2910853 Nesouhlasíme s návrhem zadání změny č. U 1347 vlny úprav 04 ÚPSÚ hl. m. Prahy - 
navýšení kódu využití území z OB-D na kód E. 
Tato plocha je součástí historické vesnické zástavby obce Libuš, která je většinou 
přízemní, příp. dvě nadzemní podlaží se sedlovými střechami. Navyšování kódu využití 
naruší charakter oblasti a povede k vyššímu dopravnímu zatížení. 

 

Pořizovatel bere nesouhlas na vědomí. 
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180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912660 V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912685 Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v 
souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). 
Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. 
Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v 
ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a 
stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými 
zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto 
kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912710 Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve 
správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: 
http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-
vektorova-data/ 
Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o 
vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských 
zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná 
na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ 
Pozn. 
Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, 
s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912807 Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území 
kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a 
rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické 
stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., že lze vyloučit významný vliv změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními 
nařízeními.  
Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. 
Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám 
je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem 
ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu 
navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno 
předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. 
Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního 
města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912861  1. Odbor životního prostředí a zemědělství  
  
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle 
jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že  hlediska zákonů 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, 
neuplatňuje k předloženému návrhu zadání změn žádné podněty. 
  
2. Odbor dopravy  
  
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. 
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky. 
  
3. Odbor kultury a památkové péče  
  
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k 
předloženému návrhu zadání změn připomínky, lze vyloučit vliv na území v zájmu 
památkové péče ve Středočeském kraji. 
  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

32 MČ Praha 12, starosta 
 

Bez připomínek 2911879 Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
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Vyhodnocení stanovisek a připomínek k zadání úprav ÚP SÚ HMP 
 

                    

 

 
 

                    

 

U 1348 / 04 
 

                    

 

Místa  
                 

 

Praha - Kunratice , k.ú. Kunratice         , 2354/40 
Kunratice 

  

                    

 

Předmět: 
                 

 

Výstavba RD a zpevněných ploch 
  

                    

 

Z: 
                 

 

kód A v ploše OB 
  

                    

 

Na: 
                 

 

kód C v ploše OB 
  

                    

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  vyhodnocení 
 

                    

 

1) Městská část 
 

                    

 

2) Dotčené orgány 
 

                    

 

15 Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR 

               

                 

                    

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

               

                 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Bez připomínek 2911683 V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná. 
   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Jiné 2911708 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. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1)    Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné 
situaci;  
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a 
drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším 
území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2)    Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již 
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území 
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které 
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3)    Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy 
opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve 
stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem. 
4)    Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické 
osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
  
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné 
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.   

   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
 

                 

                    

 

14 Městská veterinární správa v Praze 
Státní veterinární správy 

               

                 

                    

 

19 MHMP odbor dopravních agend 
               

                    

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
  

Jiné 2913204 Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti.  
Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k 
předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje  

   

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. EVL a PO nemohou být významně ovlivněny. 
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významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. 
Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a 
Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, 
 CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - 
Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - 
Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního 
města Prahy vymezeny. 
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn 
se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze 
lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho 
nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na 
chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území 
evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na 
území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. 
Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto 
stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách 
soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL 
(zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá 
zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o 
možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. 
Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.  
  

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913229 Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:  
Bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913252 Z hlediska ochrany vod:  
Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se 
týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato 
změna je navržena mimo stanovené záplavové území. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913289 Z hlediska ochrany ovzduší  
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
 S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 
1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 
1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez 
připomínek.  
Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve 
stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně 
zatížených oblastech. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913317 Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): 
Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913342 Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Není třeba zpracovat dokumentaci VVURÚ. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913367 Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad 
vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě 
kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 
  
Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu 
změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. 
  
ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. 
Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. 
Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce 
v území. 
  
Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke 
změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci 
ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, 
vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou 
rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 
04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. 
  
S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro 
začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k 
podpoře udržitelného rozvoje. 
  
Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje 
území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. 
  
S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad 
neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které 
by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. 

 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
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V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na 
oblast uplatňování práva životního prostředí EU. 
  
V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná 
charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913398  Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené 
lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí 
změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu 
míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují 
urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů 
nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s 
pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. 
  
Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s 
předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. 
  
Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států 
nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. 
  
Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, 
resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik 
či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
  
Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na 
přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. 
  
Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo 
celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP 
č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). 
  
Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve 
vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti 
nulový až zanedbatelný. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

 

Bez připomínek 2912303 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. 
Upozornění: 
Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany 
obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. 
Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. 
Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů 
nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra 
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání 
změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či 
požadavky. 
Upozornění: 
Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území 
umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní 
tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo 
která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro 
jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných 
staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány 
v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o 
ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou 
provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí 
pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 
Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a 
jejich dokumentace, účinné od l . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií 
stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je 
umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Některé části se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
 

Jiné 2912494 Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy 
řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených 
dopravních hledisek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Bez připomínek 2911767 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  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

    

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Jiné 2911794 Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání 
změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky a požadavky. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

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

 

Jiné 2912768   
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 
  
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
  
- jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby), které je nutno 
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. 
Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:   
* Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto 
vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na 
základě stanoviska Ministerstva obrany); 
V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě 
požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně 
anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato 
omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního 
řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu 
zájmů AČR v hájených územích. 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 
výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 
m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré 
zemní práce, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze 
umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany.  
  
jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání 
v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, 
staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména 
staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení 
VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově 
omezena nebo zakázána. 
-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), 
které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V 
tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 
-  větrných elektráren 
-  výškových staveb  
-  venkovního vedení VVN a VN 
-  základnových stanic mobilních operátorů       
      
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 
30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo 
zakázána. 
  
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají 
celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou 
následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. “Celé správní 
území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO 
a ve vzdušném prostoru MO ". 
-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu, které je nutno respektovat podle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha.   
  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. 
  
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 pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“)  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
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vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné 
limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do 
ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. 
  
Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je 
nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované 
druhy staveb”.   

    

              

 

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

 

Jiné 2912832 VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB 
pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s 
ustanovením            
§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) vždy nutné souhlasné stanovisko 
SNM Praha. 
  
1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o 
ochranném pásmu. 
2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. 
   Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných  pásem 
a přidružených objektů a zařízení. 
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 
6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení 
vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové 
stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů  (i těch, jejich stavba je 
povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad 
terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a 
fotovoltaických elektráren. 
  
MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy 
AČR. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský lesní 
úřad 

 

Souhlas 2911574 Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

Bez připomínek 2911821 vyjádření: 
Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z 
hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. 
  
 Zdůvodnění 
Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými 
změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je 
ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů 
od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona.   
Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního 
plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah 
územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny 
územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s 
přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený 
orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k 
návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou 
územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků 
na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: 
 
 
·        příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, 
·        Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České 
republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního 
rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. 
 
 
Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly 
využity: 
 
 
·        územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady 
pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, 
·        nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání 
území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební 
předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn 
ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím 
předpisům.  
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn. 
Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z 
jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 
ÚPSÚHMP.  

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913044 Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, 
výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy 
tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913067 Oblast plynárenství a produktovodů 
S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se 
dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční 
plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování 
plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností 
Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o 
připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů 
plynu. 
Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, 
odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel 
G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. 
Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru 
územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR 
 

Bez připomínek 2913094 V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů 
Ministerstva vnitra ČR k projednávanému návrhu zadání změny vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné 
námitky a připomínky. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Jiné 2913120 Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav 
bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 
zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro 
nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd 
zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné 
doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za 
předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně 
plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně 
jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a 
zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané 
důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude postupováno v 
souladu s právními předpisy. 

 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Nesouhlas 2913145 Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí 
vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s 
předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Uvedené požadavky jsou součástí až 
zpracováného návrhu změny, nikoliv návrhu zadání změny. 
Při zpracování návrhu změny bude postupováno v souladu s právními předpisy. 

 

         

              

 

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 

 

Bez připomínek 2911853 Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na:  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_pl
anovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných 
geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové 
adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 
  
1)    Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 
2)    Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy zasaženy.  
 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Bez připomínek 2911934 Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v 
rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy další připomínky.   
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

130 MHMP odbor rozvoje a financování 
dopravy 

 

Bez připomínek 2911736 Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým 
oznámením souhlasí. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

              

 

126 MHMP odbor strategických investic 
 

Bez připomínek 2912530 K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911603  Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): 
 
 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. 
m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Bez připomínek 2911633 Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům 
zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto 
změn. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911658 Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska 
vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. 
 
 
Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu 
ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro 
další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912636 Odůvodnění: 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu 
pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, 
která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický 
fond, podle zákona 
č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 
20/1987). 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné 
pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při 
pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb 
a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami 
půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území 
ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta 
PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení 
stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve 
smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy”. Pro 
případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, 
především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění 
archeologického výzkumu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Některé požadavky se týkají až následných 
řízení. 

 

       

           

              

 

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

 

Jiné 2912553 Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního 
plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě 
v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — 
rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a 
úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou 
vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a 
plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP 
Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány 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 
licenci). 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912579 Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
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a.s.. 
   

458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II 
(přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení 
distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického 
zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 

    

           

              

 

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

 

Jiné 2912605 V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP 
nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na 
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912353 Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav 
vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby 
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 
2.  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. 
3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a 
Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního 
rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 
Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD” (všech etap stavby), která je 
podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého 
je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání 
pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a 
PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912385 Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 
04 Územního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1.   U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 
2.   Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s 
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před 
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v 
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro 
změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu 
a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, 
které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 
3.    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. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912415 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 řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí 
U řadů 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 řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 
Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a 
kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno 
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912445 Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude 
posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní 
obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí. 

 

Připomínka nebude zapracována. Návrh změny bude zpracován v souladu s právními 
předpisy. 

 

       

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912661 V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912686 Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v 
souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). 
Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. 
Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v 
ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a 
stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými 
zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto 
kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912711 Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve 
správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: 
http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-
vektorova-data/ 
Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o 
vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských 
zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná 
na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ 
Pozn. 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
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Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, 
s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska. 

    

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912808 Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území 
kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a 
rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické 
stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., že lze vyloučit významný vliv změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními 
nařízeními.  
Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. 
Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám 
je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem 
ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu 
navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno 
předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. 
Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního 
města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912862  1. Odbor životního prostředí a zemědělství  
  
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle 
jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že  hlediska zákonů 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, 
neuplatňuje k předloženému návrhu zadání změn žádné podněty. 
  
2. Odbor dopravy  
  
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. 
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky. 
  
3. Odbor kultury a památkové péče  
  
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k 
předloženému návrhu zadání změn připomínky, lze vyloučit vliv na území v zájmu 
památkové péče ve Středočeském kraji. 
  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

32 MČ Praha 12, starosta 
 

Bez připomínek 2911880 Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
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Vyhodnocení stanovisek a připomínek k zadání úprav ÚP SÚ HMP 
 

                    

 

 
 

                    

 

U 1349 / 04 
 

                    

 

Místa  
                 

 

Praha 12, k.ú. Modřany           , 3442/2, 3588/1, 3588/2, 3604/1, 3604/3, 3604/5, 3899/5 
Kolářova a Vzpoury 

  

                    

 

Předmět: 
                 

 

Výstavba rodinných domů 
  

                    

 

Z: 
                 

 

kód A v ploše OB 
  

                    

 

Na: 
                 

 

kód B v ploše OB 
  

                    

 

 název org. shrnutí ID vyjádření obsah vyjádření  vyhodnocení 
 

                    

 

1) Městská část 
 

                    

 

32 MČ Praha 12, starosta 
  

Bez připomínek 2911881 Bere na vědomí oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,  

   

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

                 

                    

 

32 MČ Praha 12, starosta 
  

Nesouhlas 2911885 Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-186-001-18 ze dne 24. 9. 2018 nesouhlasí 
s návrhem zadání úpravy č. U 1349/04 spočívající v úpravě kódu míry využití stávajícího 
území OB - čistě obytného na pozemcích parc. č. 3442/2, 3588/1, 3588/2, 3604/1, 3604/3 
a 3604/5 v k. ú. Modřany z hodnoty OB-A na hodnotu OB-B. 

   

Pořizovatel bere daný nesouhlas na vědomí a bude s ním seznámeno ZHMP. 
 

                 

                    

 

2) Dotčené orgány 
 

                    

 

15 Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR 

               

                 

                    

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

               

                 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Bez připomínek 2911684 V rámci předložených návrhů změn je úprava vlny 04 akceptovatelná. 
   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

                    

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy 
  

Jiné 2911709 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. 
Jedná se především o následující dokumenty: 
1)    Akustická studie, která hodnotí: a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné 
situaci;  
b) hlukovou zátěž v chráněných venkovních prostorech z provozu na komunikacích a 
drahách navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším 
území); 
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách 
způsobené vlivem plánované výstavby. 
2)    Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již 
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek 
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území 
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které 
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v 
území). 
3)    Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy 
opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve 
stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným 
záměrem. 
4)    Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícímu záření pro fyzické 
osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
  
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné 
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.   

   

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
 

                 

                    

 

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

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913205 Uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti.  
Odůvodnění: OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k 
předloženému návrhu zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy v tom smyslu, že u něj vylučuje 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných 
lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP MHMP. 
Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov a 
Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, 
 CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - 
Milíčovský les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - 
Radotínské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního 
města Prahy vymezeny. 
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocené návrh změn 
se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a změny mohou mít pouze 
lokální vliv dotýkající se vlastního území dotčeného změnou ÚP SÚ hl. m. Prahy a jeho 
nejbližšího okolí. Návrh předložených změn ÚP SÚ hl. m. Prahy tedy nemůže mít vliv na 
chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území 
evropsky významných lokalit. Návrh změn ÚP SÚ hl. m. Prahy neovlivní porosty dřevin na 
území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno. 
Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto 
stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách 
soustavy Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL 
(zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá 
zvláště chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o 
možném vlivu na EVL v působnosti OCP MHMP. 
Toto je vyjádření ve smyslu ust. § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.  
  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. EVL a PO nemohou být významně ovlivněny. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913230 Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:  
Bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913253 Z hlediska ochrany vod:  
Prezentovaný návrh zadání souboru změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy je z hlediska ochrany vod přijatelný bez zásadních připomínek. Změny se 
týkají především úpravy míry využití území, ve dvou případech jde o snížení kódu. Tato 
změna je navržena mimo stanovené záplavové území. 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913290 Z hlediska ochrany ovzduší  
Podkladem pro toto sdělení je oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
 S návrhy změn U 1110, U 1113, U 1236, U 1327, U 1328, U 1329, U 1330, U 1331, U 
1332, U 1333, U 1334, U 1335, U 1336, U 1337, U 1338, U 1339, U 1340, U 1341, U 
1346, U 1347, U 1348 a U 1349 z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez 
připomínek.  
Navrhované změny se týkají prostorového uspořádání rodinných a bytových domů ve 
stávající obytné zástavbě, nacházející se na pražské poměry v nevýrazně imisně 
zatížených oblastech. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Bez připomínek 2913318 Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): 
Návrh zadání změny vlny úprav 04 ÚP SÚ hl. m. Prahy je z hlediska námi hájených zájmů 
přijatelný bez připomínek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913343 Návrhy změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
není třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.  

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Není třeba zpracovat dokumentaci VVURÚ. 
 

           

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913368 Ve smyslu § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad 
vyloučil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí na základě 
kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 
  
Úpravy vlny 04 jsou zpracovány a předloženy v jedné variantě. Z hlediska cíle a předmětu 
změny koncepce je invariantní řešení považováno jako dostačující. 
  
ÚPn je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. 
Prostřednictvím ÚPn je bezesporu stanovován rámec pro budoucí povolení záměrů. 
Úpravy vlny 04 však v porovnání se stávajícím ÚPn nestanovují významnou změnu rámce 
v území. 
  
Předmětem úprav vlny 04 je změna prostorového uspořádání. Úpravami nedojde ke 
změně funkčního uspořádání. Změny vlny úprav nebudou mít vliv na celkovou koncepci 
ÚPn. Požadavky na řešení územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, 
vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nebudou 
rovněž řešením úprav vlny 04 dotčeny. V souvislosti s předmětem a rozsahem úprav vlny 
04 není také očekáváno významně negativní ovlivnění jiných strategických dokumentů. 
  
S ohledem na předmět úprav vlny 04 je rovněž vyloučen také významný potenciál pro 
začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví ve vztahu k 
podpoře udržitelného rozvoje. 
  

 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
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Dle zadání úprav vlny 04 ÚPn budou upřednostněny principy trvale udržitelného rozvoje 
území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životné podmínky. 
  
S ohledem na umístění a charakter jednotlivých úprav vlny 04 příslušný úřad 
neidentifikoval významně negativní problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které 
by mohly být závažné pro předmětnou změnu koncepce. 
  
V souvislosti s předmětem úprav vlny 04 nejsou očekávány také významné dopady na 
oblast uplatňování práva životního prostředí EU. 
  
V následujícím textu je u jednotlivých dílčích úprav vlny 04 popsán předmět a případná 
charakteristika vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 

    

              

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí 
 

Jiné 2913399  Jednotlivé úpravy vlny 04 nepředstavují významné navýšení míry využití území v dotčené 
lokalitě. Rovněž se tyto úpravy nacházejí v již urbanizovaném prostředí. Jednotlivé dílčí 
změny vlny úprav 04 nemění stávající funkční využití, týkají se prostorové regulace a kódu 
míry využití území. Předmětné úpravy svým předmětem a rozsahem nenarušují 
urbanistickou koncepci v dotčeném území. Úpravy vlny 04 zejména z těchto důvodů 
nepředstavují negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v souvislosti s 
pravděpodobností, dobou trvání, četností a vratností vlivu. 
  
Příslušnému úřadu nejsou z úřední činnosti známy v dotčeném území záměry, které by s 
předmětnou změnou koncepce měly významnou kumulativní a synergickou povahu vlivu. 
  
Rovněž přeshraniční vlivy vzhledem ke vzdálenosti dotčeného území od okolních států 
nejsou v souvislosti s předloženými úpravami předpokládány. 
  
Úpravy vlny 04 se netýkají zranitelných oblastí, které by vyžadovaly zvýšenou pozornost, 
resp. s ohledem na jejich velikost a charakter nevzniká obava ze vzniku významných rizik 
či závažných a rozsáhlých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
  
Příslušný úřad s ohledem na lokalizaci a předmět úprav vlny 04 vyloučil negativní vliv na 
přírodní charakteristiky s uznávaným statutem ochrany. 
  
Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významné ovlivnění předmětu ochrany nebo 
celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko OCP MHMP 
č. j. MHMP 1513699/2018 ze dne 26. 9. 2018). 
  
Se zřetelem k výše uvedenému je předpokládaný přínos posouzení úprav vlny 04 ve 
vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovaných na odlišných úrovních v téže oblasti 
nulový až zanedbatelný. 

 

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. 
 

           

              

 

17 MHMP odbor památkové péče 
          

              

 

20 MHMP odbor RED – oddělení 
krizového managementu 

 

Bez připomínek 2912304 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy. 
Upozornění: 
Toto vyjádření není závazným stanoviskem dotčeného orgánu z hlediska ochrany 
obyvatelstva ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. m. 
Prahy posoudilo výše uvedenou žádost a vydává k ní následující stanovisko. 
Z hlediska ochrany obyvatelstva a požadavků vyplývající z havarijních a krizových plánů 
nemáme v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou ministerstva vnitra 
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, k návrhu zadání 
změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, žádné připomínky či 
požadavky. 
Upozornění: 
Podle S 67 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nesmí v aktivní zóně záplavových území 
umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní 
tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo 
která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro 
jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných 
staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány 
v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o 
ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou 
provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí 
pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. 
Aktivní zónou,podle S 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a 
jejich dokumentace, účinné od l . června 2018, je území mezi břehovými čarami a linií 
stavby vodního díla na ochranu před povodněmi podél vodního toku. Vzhledem k tomu je 
umísťování, povolování a provádění staveb v této zóně nepřípustné. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Některé části se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
 

Jiné 2912472 Dílčí úprava U 1349 zasahuje do OP s výškovým omezením staveb neveřejného 
vnitrostátního letiště Točná. Ochranné pásmo je vyhlášeno formou Opatření obecné 
povahy, které bylo vydáno Úřadem pro civilní letectví dne 10.2.2012 pod č.j. 0425-12-
701. 515/2018-910-UPR/2  
Požadujeme plně respektovat výše uvedené ochranné pásmo letiště Točná dle 
ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších 
předpisů.  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. V rámci zpracování návrhu změny bude 
postupováno v souladu s právními předspisy. S daným vyjádřením bude seznámen 
zpracovatel návrhu změny. 
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4 Ministerstvo dopravy ČR 
 

Jiné 2912495 Z hlediska silniční, železniční a vodní dopravy nemáme připomínky, jelikož dílčí úpravy 
řešené předmětnou změnou jsou situovány mimo námi sledované zájmy z uvedených 
dopravních hledisek. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Bez připomínek 2911768 Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):  
  
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. 
m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

2 Ministerstvo kultury ČR 
 

Jiné 2911795 Z hlediska kulturních hodnot v řešeném území nemá Ministerstvo kultury k návrhu zadání 
změn vlny 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky a požadavky. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

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

 

Jiné 2912769   
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 
  
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
  
- jev 082 (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby), které je nutno 
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.. 
Vymezené území je rozčleněno výškově následujícím způsobem:   
* Vymezené území Ministerstva obrany pro veškerou nadzemní výstavbu (v tomto 
vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na 
základě stanoviska Ministerstva obrany); 
V tomto vymezeném území může dojít k výškovému omezení staveb, popřípadě 
požadavku na úpravy projektové dokumentace (jako jsou střešní nástavby včetně 
anténních nosičů, komínů apod., materiál střešní krytiny, opláštění atiky a další). Tato 
omezení budou požadována pouze u konkrétních staveb v rámci územního a stavebního 
řízení dle § 175 zákona. č. 183/2006 Sb., a to pouze v rozsahu nezbytném pro ochranu 
zájmů AČR v hájených územích. 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 50 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 
výstavbu přesahující 50 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany); 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 100 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
100 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 150 
m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
* Vymezené území ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu přesahující 200 m nad 
terénem (v tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 
200 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany). 
jev 082 - vymezené území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veškeré 
zemní práce, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V tomto vymezeném území lze 
umístit a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany.  
  
jev 102 (Vzdušný prostor MO ČR), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. V tomto vymezeném území – vzdušném prostoru pro létání 
v malých a přízemních výškách lze umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, 
staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména 
staveb vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení 
VN a VNN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba a výsadba může být výškově 
omezena nebo zakázána. 
-jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), 
které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V 
tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 
-  větrných elektráren 
-  výškových staveb  
-  venkovního vedení VVN a VN 
-  základnových stanic mobilních operátorů       
      
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 
30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo 
zakázána. 
  
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany (MO) a vzdušný prostor Ministerstva obrany (MO) se dotýkají 
celého správního území zapracujte tyto limity do grafické části např. formou 
následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. “Celé správní 
území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích  

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Požadavky se týkají až následných řízení. 
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zařízení MO a ve vzdušném prostoru MO ". 
-jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu, které je nutno respektovat podle ustanovení 
§ 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. - týká celého území hl.m.Praha.   
  
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a 
zapracovat je do textové i grafické části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. 
  
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 pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) 
vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
Uvedená vymezená území Ministerstva obrany (příloha č.1) tvoří neopomenutelné 
limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do 
ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. 
  
Rozsah a průběh tohoto vymezeného území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je 
nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006 Sb., viz příloha “Vyjmenované 
druhy staveb”.   

    

              

 

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

 

Jiné 2912833 VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB 
pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s 
ustanovením            
§ 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) vždy nutné souhlasné stanovisko 
SNM Praha. 
  
1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o 
ochranném pásmu. 
2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. 
   Výstavba a rekonstrukce dálnic, silniční sítě I.-II. třídy. 
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných  pásem 
a přidružených objektů a zařízení. 
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše. 
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu. 
6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení 
vyzařující elektromagnetickou energii všeho druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové 
stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice, radiolokační, radionavigační, 
telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů  (i těch, jejich stavba je 
povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem. 
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad 
terénem a staveb jevících se jako dominanta v otevřeném terénu. 8) Výstavba větrných a 
fotovoltaických elektráren. 
  
MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy 
AČR. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský lesní 
úřad 

 

Souhlas 2911575 Po prošetření vám sdělujeme, že VLsÚ nemá k návrhu zadání změn vlny úprav 04 
Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné námitky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

 

Pořizovatel bere na vědomí. 
 

         

           

              

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
          

              

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 

Bez připomínek 2911822 vyjádření: 
Ministerstvo neuplatňuje žádné požadavky na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP z 
hlediska stavebního zákona jeho prováděcích předpisů a územně plánovacích podkladů. 
  
 Zdůvodnění 
Zadání změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP , včetně vymezení území řešených jednotlivými 
změnami, bylo ministerstvu doručeno dne 12. 9. 2018. K uplatnění vyjádření je 
ministerstvo příslušné ze zákona. Vyjádření je poskytováno pořizovateli ve lhůtě 30 dnů 
od obdržení návrhu stanovené v § 47 odst. 2 stavebního zákona.   
Vzhledem k ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona, že nadřízený orgán územního 
plánování může uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvede požadavky na obsah 
územního plánu (zde ve smyslu § 55 odst. 2 stavebního zákona na obsah změny 
územního plánu) vyplývající z právníc předpisů a územně plánovacích podkladů a s 
přihlédnutím k ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona, který požaduje, aby nadřízený 
orgán územního plánování zaslal pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu (zde k 
návrhu změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP) z hledisek zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s výjimkou 
územního plánu pro území hlavního města Prahy souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, využilo ministerstvo pro stanovení případných požadavků 
na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP následující podklady: 
 
 
·        příloha č. 6 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, 
·        Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválené vládou České 
republiky usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (dále jen „PÚR ČR“).Zásady územního 
rozvoje Středočeského kraje, ve znění 2. Aktualizace, vydané dne 26. 4. 2018 usnesením 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
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Jako podklad pro stanovení požadavků na obsah změn vlny úprav 04 ÚPSÚHMP nebyly 
využity: 
 
 
·        územně plánovací podklady, vzhledem k tomu, že územně plánovací podklady 
pořízené ministerstvem neřeší území hl. m. Prahy a pražského regionu, 
·        nařízení č.10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání 
území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební 
předpisy), neboť neobsahují ustanovení, z něhož by vyplýval požadavek na obsah změn 
ÚPSÚHMP, jehož struktura a obsah odpovídá zákonu č. 50/1976 Sb. a jeho prováděcím 
předpisům.  
 
 
Do předmětné vlny úprav 04 ÚPSÚHMP pořizovatel zařadil 25 jednotlivých změn. 
Ministerstvo předložený návrh zadání porovnalo s uvedenými podklady a konstatuje, že z 
jejich hlediska není důvodné uplatnit požadavky na obsah změn vlny úprav 04 
ÚPSÚHMP.  

    

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913045 Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Veškeré plochy změn vlny 4 ÚPSÚ hlavního města prahy leží mimo dobývací prostory, 
výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo 
chráněná ložisková území. Ochrana nerostného bohatství na území hlavního města Prahy 
tak nebude v důsledku změn vlny 4 nijak omezena. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. 
 

           

              

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 

Jiné 2913068 Oblast plynárenství a produktovodů 
S výjimkou změn U 1329/04 a U 1338/04, které leží v neplynofikovaných lokalitách, se 
dotčené pozemky nacházejí v bezprostředním či blízkém dosahu kapacitní distribuční 
plynárenské soustavy. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování 
plynovodů a plynovodních přípojek) pro plánované záměry budou nadále společností 
Pražská plynárenská a.s. jednotlivým investorům stanovovány na základě žádosti o 
připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů 
plynu. 
Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
změn vlny 4 ÚPSÚ požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (Energetický zákon), zvláště § 68 a 69 s upřesněním dle § 98, 
odst. 3, a zákona č.131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, č. II, odst. 1) o 
ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů, především 
ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), a technických pravidel 
G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02. 
Pražská plynárenská distribuce, a.s. uplatnila své vyjádření samostatně dopisem odboru 
územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 24. září 2018. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

7 Ministerstvo vnitra ČR 
 

Částečný souhlas 2913095 Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“).  
  
V souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona a po prověření u odborných garantů 
Ministerstva vnitra ČR Vám sděluji, že k projednávanému návrhu zadání změny vlny 
úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme z hlediska naší 
působnosti žádné námitky a připomínky za předpokladu, že bude dodržena ochrana 
stávajících RR spojů MV (sledovaný jev 82a) omezením výšky budoucí navrhované 
zástavby. 
 
 
Odůvodnění:  
Ochranná pásma těchto spojů se týkají území dotčené změnami U 1113/04, U 1334/04 a 
U 1349/04. Předmětná ochranná pásma včetně uvedení podélných profilů s vyznačením 
výšek nad terénem byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.  
  
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy, během jejich provádění, které by 
zasahovaly do ochranných pásem RR spojů MV, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení, bylo vyžádáno stanovisko Ministerstva vnitra ČR. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. V rámci zpracování návrhu změny bude 
postupováno v souladu s platnými právními předpisy. 

 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Jiné 2913121 Z hlediska ochrany ZPF požadujeme, aby při zpracování návrhu zadání změn vlny úprav 
bylo postupováno v souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především dle § 4 a § 5 odst. 1 
zákona. Ve veškerých případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro 
nezemědělské účely, je třeba doložit nezbytnost tohoto odnětí. U zemědělských půd 
zařazených do I. a II. třídy ochrany je, v případě požadavku na jejich odnětí, nezbytné 
doložit výraznou převahu jiného veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF za 
předpokladu, že se nejedná o zábory v plochách, které jsou obsaženy v platné územně 
plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně 
jejich využití. Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace musí navrhnout a 
zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané 
důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle § 3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou 
se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 
 

 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Při zpracování návrhu změny bude postupováno v 
souladu s právními předpisy. 

 

         

           

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

Nesouhlas 2913146 Vzhledem k tomu, že výše zmíněné požadavky vyplývající ze zákona a jeho prováděcí 
vyhlášky nejsou v návrhu zadání změn vlny úprav zapracovány, nesouhlasíme s 
předloženou dokumentací a upozorňujeme na nutnost zapracování těchto požadavků. 

 

Pořizovatel bere dané vyjádření na vědomí. Uvedené požadavky jsou součástí až 
zpracováného návrhu změny, nikoliv návrhu zadání změny. 
Při zpracování návrhu změny bude postupováno v souladu s právními předpisy. 
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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 

 

Bez připomínek 2911854 Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na:  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_pl
anovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných 
geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové 
adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/) ČGS konstatuje, že: 
  
1)    Z pohledu ložiskového geologa nemá ČGS k tomuto materiálu připomínky. 
2)    Významné geologické lokality nebudou vlnou úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy zasaženy.  
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Jiné 2911911 3) Některé navrhované úpravy se nacházejí na území významných chráněných území 
přírody. (Úprava U 1349 se nachází bezprostředně severně od výběžku Přírodního parku 
Modřanská rokle – Cholupice). Při realizaci všech těchto změn je třeba dbát režimu 
ochrany přírodního parku a veškeré kroky koordinovat s příslušnými orgány ochrany 
přírody. 
  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. V rámci pořizování změny bude postupováno v 
souladu s platnými právními předpisy. Dotčené orgány hájící veřejné zájmy jsou obesílanými 
účastníky projednávání změny. 

 

       

         

           

              

 

162 Česká geologická služba - Geofond 
ČR 

 

Bez připomínek 2911913 Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v 
rámci projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy další připomínky.   
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

130 MHMP odbor rozvoje a financování 
dopravy 

 

Bez připomínek 2911737 Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této věci žádné námitky a s předloženým 
oznámením souhlasí. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

              

 

126 MHMP odbor strategických investic 
 

Bez připomínek 2912531 K předložené vlně úprav 04 nemá OSI připomínky. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911604  Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon): 
 
 
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: 
•    Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené 
Rozhodnutím NV hl. 
m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. 
•    Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu 
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Bez připomínek 2911634 Z hlediska ochrany kulturních hodnot v posuzovaných lokalitách nemáme k návrhům 
zadání vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP další zásadní požadavky na zpracování návrhu těchto 
změn. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

133 Národní památkový ústav, generální 
ředitelství 

 

Jiné 2911659 Předkládané písemné vyjádření bylo zpracováno jako podklad pro vydání stanoviska 
vašeho ministerstva, dotčeného orgánu v dané věci. 
 
 
Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska Vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu 
ředitelství na vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro 
další sledování věci v souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912637 Odůvodnění: 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se vyjádřil shodně, v rámci podkladu 
pro rozhodnutí MK, NPÚ GnŘ pod čj. NPÚ-310/73492/2017, z l . 10. 2018. 
K návrhu zadání změn úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP se NPÚ ÚOP PR vyjádřil k dané věci, 
která se dotýká zájmů státní památkové péče a ochrany, včetně péče o archeologický 
fond, podle zákona 
č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 
20/1987). 
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace: 
Dle rozhodnutí bývalého odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy čj. Kul/5-
932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho doplňku ze dne 9. 7. 1981, kterým bylo určeno ochranné 
pásmo Pražské památkové rezervace, je na území ochranného pásma mj. nutno dbát při 
pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb 
a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně, aby nebyla změnami 
půdorysné hmotové a výškové konfigurace zástavby a přírodních prvků v území  

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Některé požadavky se týkají až následných 
řízení. 
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ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická kompozice, měřítko a silueta 
PPR. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení 
stavebních souborů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve 
vztahu k Pražské památkové rezervaci. 
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona č. 20/1987): 
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně prozkoumaných či zničených) je třeba ve 
smyslu 22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s archeologickými nálezy”. Pro 
případné stavebníky z toho plynou povinnosti a omezení blíže specifikované zákonem, 
především ochrana nemovitých kulturních památek archeologické povahy a umožnění 
archeologického výzkumu. 

    

              

 

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

 

Jiné 2912554 Spolehlivě kapacitní distribuční plynárenská soustava k zajištění potřeby využití zemního 
plynu pro novou zástavbu se v naprosté většině předkládaných úprav nachází v podstatě 
v bezprostředním či blízkém dosahu dotčených pozemků (s výjimkou úpravy U 1329/04 — 
rodinný dům v lokalitě Praha 5 — Holyně, která v současnosti není plynofikovaná, a 
úpravy U 1338/04 — rodinný dům v západní oblasti MČ Praha — Lipence, kde jsou 
vzhledem k jeho umístění provozovaná plynárenská zařízení rovněž značně vzdálená). 
 
 
Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a 
plynovodních přípojek) pro plánované záměry dle Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP 
Slj HMP budou nadále jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány 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 
licenci). 
 
 
 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912580 Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci 
navrhovaných změn vlny úprav 04 ÚP požadujeme nadále zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. S 68, 69 (s upřesněním dle S 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II 
(přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 
(386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 Ol, 605 02). Plynárenská zařízení 
distribuční soustavy jsou dle ustanovení S 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického 
zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

           

              

 

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

 

Jiné 2912606 V případě, že tento stupeň projednávání Návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP Slj HMP 
nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na 
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální). 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

         

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912354 Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k návrhu zadání úprav 
vlny 04 Uzemního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1 . U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby 
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. 
2.  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. 
3. Kolaudace staveb, které leží v tlakovém pásmu VDJ Kozinec nebo VDJ Rohožník a 
Uhříněves zásobovaných z VDJ Kozinec, je podmíněna nabytím právní moci územního 
rozhodnutí na stavbu vodovodního řadu DN 800, DN 1000 „Č. stavby 40555 
Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD” (všech etap stavby), která je 
podmiňující pro obnovu vodovodního řadu DN 1200 Chodová — Kyjský uzel, ze kterého 
je zásobován VDJ Kozinec. PVS výslovně upozorňuje na skutečnost, že získání 
pravomocného územního rozhodnutí závisí mimo jiné na výsledcích stavebních řízení a 
PVS tedy nemůže jeho vydání zaručit. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912386 Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k návrhu zadání úprav vlny 
04 Územního plánu následující připomínky a upozornění: 
Obecné připomínky: 
1.   U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. 
2.   Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s 
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (S5), jejich využívání v místě dopadu, před 
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v 
lokalitě přirozený odtok dešťových vod. I v souladu s připravovanou strategií adaptace pro 
změnu klimatu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu 
a využít její potenciál k zajištění vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové řešení, 
které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu, atd. 
3.    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. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
 

         

           

              

 

148 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

 

Jiné 2912416 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 řadů do DN 500 včetně přípojek - 1,5 m od vnějšího líce potrubí 
U řadů 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 

 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Požadavek se týká až následných řízení. 
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U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují 0 1 m. 
Ve výše uvedených připomínkách jsou popsány pouze nadřazené vodovodní a 
kanalizační sítě. Upozorňujeme na to, že se zde nachází místní sítě, které je nutno 
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace. 

    

              

 

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

 

Jiné 2912446 Návrh zadání úpravy doporučujeme doplnit takto : Součástí návrhu úpravy bude 
posouzení možností zajištění dopravní obsluhy záměru v souhrnu s nároky dopravní 
obsluhy již provozovaných nebo připravovaných aktivit situovaných v okolí. 

 

Připomínka nebude zapracována. Návrh změny bude zpracován v souladu s právními 
předpisy. 

 

       

           

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912662 V uvedených oblastech se nenachází zařízení GasNet s.r.o. Nemáme připomínek. 
 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912687 Požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení, a to v 
souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). 
Zároveň však požadujeme respektovat i jejich budoucí rozvoj a udržitelnou obnovu. 
Před zahájením přípravných a projektových prací na jednotlivých případech uvedených v 
ÚP nebo ZUR (stavbách, opatřeních apod.) zajistit si u GasNet s.r.o. vyjádření o sítích a 
stanovisko ke konkrétním řešením míst kolizí těchto případů se všemi plynárenskými 
zařízeními. Projektová dokumentace, která bude obsahovat detailní řešení těchto 
kolizních míst bude odsouhlasena GasNet s.r.o. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínky se týkají až následných řízení. 
 

           

              

 

180 GasNet, s. r. o. 
 

Jiné 2912712 Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí všeobecných dat o plynárenském zařízení ve 
správě GasNet, s.r.o., jsou Vám k dispozici na e-mailové příp. internetové adrese: 
http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/, nebo http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-
vektorova-data/ 
Pro zajištění detailních podkladů a dat o plynárenském zařízení je nutné podat žádost o 
vydání stanoviska k výstavbě plynárenského zařízení, nebo existenci plynárenských 
zařízení, nebo činností v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu. Žádost je dostupná 
na internetové adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/ 
Pozn. 
Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí Gasnet, 
s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska. 

 

Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912809 Jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že z hlediska ochrany zvláště chráněných území 
kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněných druhů živočichů a 
rostlin, jakož i vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické 
stability nemá k projednávanému návrhu zadání změny 04 ÚPSÚ žádné připomínky. 
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) 
zákona č. 114/1992 Sb. sděluje k předložené koncepci podle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., že lze vyloučit významný vliv změny 04 ÚPSÚ samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významných lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními 
nařízeními.  
Všechny lokality změny 04 ÚPSÚ se nacházejí mimo správní obvod Krajského úřadu. 
Nejbližší relevantní součástí soustavy Natura 2000 vzhledem k projednávaným plochám 
je EVL Břežanské údolí (kód CZ0213779, vzdálenost přibližně 2,7 km), jejímž předmětem 
ochrany je populace motýla přástevníka kostivalového. Vzhledem k charakteru a rozsahu 
navrhovaných změn, povaze předmětu ochrany a vzdálenosti od této EVL, není možno 
předpokládat žádné ovlivnění uvedené lokality, ani jiné součásti soustavy Natura 2000. 
Toto stanovisko se vztahuje pouze na správní obvod Krajského úřadu, na území hlavního 
města je příslušným orgánem ochrany přírody Magistrát hlavního města Prahy.  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
 

           

              

 

78 Krajský úřad Středočeského kraje 
 

Jiné 2912863  1. Odbor životního prostředí a zemědělství  
  
Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle 
jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí sděluje, že  hlediska zákonů 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a č. 
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, 
neuplatňuje k předloženému návrhu zadání změn žádné podněty. 
  
2. Odbor dopravy  
  
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující 
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust. 
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu zadání nemá připomínky. 
  
3. Odbor kultury a památkové péče  
  
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k 
předloženému návrhu zadání změn připomínky, lze vyloučit vliv na území v zájmu 
památkové péče ve Středočeském kraji. 
  

 

Pořizovatel bere daný podnět na vědomí. 
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305 Paclova Tereza 
 

Nesouhlas 2910759 Nesouhlasím s navýšením koeficientu výstavby z kód A v ploše OB na kód B v ploše OB v 
případě návrhu č. U1349. Lokalita Čechova čtvrť je plánována jako zahradní čtvrť s 
vysokým podílem zeleně. Zvýšením zastavění dojde k zahuštění území, ve kterém není 
dostatečná infrastruktura, dopravní kapacity jsou dnes již naplněny a není zde prostor na 
navyšování komunikací. Chybí veškeré sociální služby, zdravotnictví, školy. Navýšení 
koeficietu je v rozporu s metropolitním plánem, který tuto oblast plánuje jako zahradní 
čtvrt. Zmíněné pozemky se nacházejí uprostřed a v těsné návaznosti na zástavby 
rodinných domků s kodem OB-A. V případě navýšení koeficientu dojde k porušení 
krajinného rázu a zničení lokality zahradního města. Vzhledem k tomu, že pozemky je 
nacházejí na kopci dojde k narušení horizontu při výhledu z Komořan a veškerých jižních 
a západních pohledů. Lokalita navazuje na biokoridor podel Komořanského potoka a 
navýšení množsví obyvatel je nežádoucí pro zachování jeho biologické funkce. Každá 
parcela je připojena úzkým příjezdovým pruhem, který překonává 3-4 m převýšení z ulice 
Nad zavážkou a Kolářova. Je evidentní, že bude velmi těžké zachovat požadované 
odstupové vzdálenosti od ostatních parcel. Fakt, že stávající rodinné domy při ulici Nad 
zavážkou jsou o 4-5 m níže než plánovaná výstavba, při navýšení koeficientů dojde k 
znehodnocení hodnoty nemovitostí. Stavba vysokých domů na kopci znamená absenci 
prosvětlení a nároku na výhled u stávajících domů. Při vysokém stupni zastavění, ztratí 
krajina přirozenou funkci zasakování vody do krajiny a tím stávající domy na patě svahu 
při ulici Nad zavážkou budou poškozeny. Hrozí eroze a nebezpečí od vody jak spodní, tak 
stékající z kopce. Dodnes žádné prodlémy se zatopením sklepů či podobně nejsou. 
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