
                  

 

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhům změn vlny 19 ÚP SÚ HMP 
 

                  

 

 
 

                  

 

Z 3320 / 019 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Lipence , k.ú. Lipence 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

změna funkčního využití ploch - výstavba RD 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

zahrádky a zahrádkové osady /PZO/ 
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obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966675 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 
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9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966716 
  

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

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967372 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967413 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 
 

2967454 
  

Z hlediska lesů: 
Z 3320/19 - s návrhem změny souhlasíme. 
Předmětem návrhu změny je změna funkčního 
využití plochy, a to ze stávající nezastavitelné 
plochy PZO (zahrádky a zahrádkové osady) na 
zastavitelnou plochu OB-A (čistě obytné s kódem 
míry využití území „A“) pro výstavbu rodinného 
domu. 
Navrhovanou změnou jsou dotčeny celé pozemky 
parc. č. 2169/2, 2169/5 a části pozemků parc. č. 
2169/1, 2169/3 a 2171, vše k. ú. Lipence. Ze 
severní strany se území navrhované změny 
nachází v minimální cca 8 m od okrajů zde 
nejbližších lesních pozemků parc. č. 2168/1 a 
2168/3, oba k. ú. Lipence. Z východní strany se 
mezi územím navrhované změny a zde nejbližšími 
lesními pozemky parc. č. 2209/6 a 2209/7, oba k. 
ú. Lipence, nachází stávající 
bezejmenná komunikace. 
Upozorňujeme, že pro umísťování staveb v 
ochranném pásmu lesa (tj. ve vzdálenosti do 50 m 
od okraje lesa) je nutný souhlas orgánu státní 
správy lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích, v platném znění). 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967495 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967536 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967577 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967618 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
-souhlasíme bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967693 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
S následujícími připomínkami a upozorněními: 
-upozorňujeme, že změnou by došlo k 
nežádoucímu nárůstu zastavitelných a redukci 
nezastavitelných ploch zeleně (PZO). 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967699 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966757 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
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Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966799 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn  
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vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965304 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966962 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967003 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 
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5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967047 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967088 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966840 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o IZS“). 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966921 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967234 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru  
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hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

  

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Nesouhlas 
 

2967275 
  

Návrhy změn vlny 19 ÚP jsou vymezovány plochy 
na pozemcích pod ochranou zemědělského 
půdního fondu (dále jen „ZPF“). Konkrétně se 
jedná o následující změny: 
˗ Z 3320/19 – zábor ZPF 0,0226 ha v V. třídě 
ochrany, tento zábor není znázorněn v příloze 6 k 
opatření obecné povahy (Přehledová mapa ZPF), 
 
 
Ke všem výše uvedeným změnám (plochám) 
uplatňujeme negativní stanovisko vzhledem k 
tomu, že předložená odůvodnění jednotlivých 
změn zcela postrádají zdůvodnění navrhovaného 
řešení z hlediska ochrany ZPF, tj. u všech ploch 
postrádáme zdůvodnění nezbytnosti záboru ZPF 
dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona a v případě 
dotčení půd I. a II. třídy ochrany i doložení výrazně 
převažujícího veřejného zájmu nad veřejným 
zájmem ochrany ZPF dle ustanovení § 4 odst. 3 
zákona. 
Požadujeme, aby byla odůvodnění dopracována v 
souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především 
ustanovení § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve všech 
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. Co má být obsahem tohoto 
zdůvodnění, je uvedeno v ustanovení § 5 vyhlášky 
č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění 
ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen 
„vyhláška“). Rovněž musí být vyhodnoceny 
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na 
ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle 
ustanovení § 3 vyhlášky. 
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3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967286 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

   

           

             

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967327 
  

Po doplnění odůvodnění bude moci orgán ochrany 
ZPF jednotlivé plochy znovu posoudit a uplatnit k 
nim stanovisko. 

   

           

             

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966400 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_pl 
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anu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, 
příslušných geologických, ložiskových a 
inženýrsko-geologických podkladů (mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966443 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966484 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967142 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966593 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

          

            

             

 

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

Bez připomínek 
 

2966634 
  

Bez připomínek. 
  

           

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965263 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy  
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sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966359 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965907 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965948 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z  
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3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965989 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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  
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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. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966046 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

          

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967190 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965734 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční,  

  

          

            

             

 

Z 3320 / 019 
    

Str. 13 z 732 
 



             

          

obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965775 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965822 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření  
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„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

   

              

 

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

Jiné 
 

2965866 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

   

           

             

              

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965345 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 

   

           

             

              

 

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

Bez připomínek 
 

2965685 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967746 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

   

             

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967789 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 
 
 
Text obsažen v důvodové zprávě: 
Požadujeme, aby v souvislosti se zprávou 
uveřejněnou na hlavni stráně IPR 10.3.2020 bylo 
veřejné projednání nově vyhlášeno (opakováno). Z 
této zprávy jednoznačně vyplývá, že kromě výstav, 
kavárny a čítárny je CAMP pro veřejnost 
nepřístupný. Vzhledem, ke skutečnosti, že se 
jedná o vlnu se zkráceným postupem, měl by být 
umožněn přístup na toto projednání všem. Mnozí 
účastníci na tuto zprávu reagovali svojí neúčastí, 
neboť měli za to, že veřejné projednání nebude. 
Tato zpráva zněla: Omezený provoz v CAMPu: Z  
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důvodu plošného zákazu pořádání společenských 
akcí nad 100 osob rušíme až do odvolání všechny 
nadcházející akce pořádané v Centru architektury 
a městského plánování. Instalace Dvě Prahy a 
výstava Urbania zůstávají přístupně. Stejně tak 
kavárna a čítárna. Děkujeme za pochopení. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965386 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965427 
  

PVS není správcem vodovodní sítě v k.ú. Lipence 
  

           

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965438 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965479 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965520 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965561 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965602 
  

PVS není správcem kanalizační sítě v k.ú. Lipence, 
lokalita leží v povodí PČOV Lipence, podmínka 
napojení je zkapacitnění PČOV. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965631 
  

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                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     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 o 1 m 
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Z 3321 / 019 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 5, k.ú. Jinonice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

školní areál Jinonice 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

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

                  

 

Na: 
               

 

veřejné vybavení /VV/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966676 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

     

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966717 
   

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

  

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967373 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu  
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podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967414 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 
 

2967455 
  

Z hlediska lesů: 
Z 3321/19 - s návrhem změny souhlasíme. 
Předmětem návrhu změny je změna funkčního 
využití plochy, a to ze stávající zastavitelné plochy 
SV-B (všeobecně smíšené s kódem míry využití 
„B“) na zastavitelnou plochu VV (veřejné vybavení) 
pro školní areál Jinonice. 
Mezi pozemky, které jsou předmětem návrhu 
zadání změny a okrajem lesa se nachází stávající 
komunikace Mezi Rolemi. 
Upozorňujeme, že pro umísťování případných 
staveb v ochranném pásmu lesa (tj. ve vzdálenosti 
do 50 m od okraje lesa) je nutný souhlas orgánu 
státní správy lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích, v platném znění). 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967496 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967537 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967578 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967619 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
-souhlasíme bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967659 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
-bez připomínek  
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967700 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966758 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
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● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966800 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965305 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966963 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č.  
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44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967004 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967048 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967089 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
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7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966841 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o IZS“). 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 
 

2966881 
  

V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona a s § 
7 zákona o IZS Vám sděluji, že na území 
dotčených změnami vlny 19 Územního plánu 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“) má 
MV RRL spoje ve správě NAKIT s.p. a 1 vysílač 
JSVV (Policejní akademie) ve správě generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR - 
sledovaný jev č. 82a (elektronická komunikace, 
jejich ochranná pásma a zájmová území). RRL 
spoje a jejich ochranná pásma mohou být dotčené 
změnami Z3321, Z3323, Z3331, Z3332, Z3333, 
Z3335, Z3366, Z3373, Z3376, Z3378, Z3350, 
Z3351, Z3353, Z3355, Z3357, Z3358, Z3359, 
Z3360 a Z3362 vlny 19. Údaje k RRL spojům 
včetně ochranných pásem byly poskytnuty v rámci 
aktualizace územně analytických podkladů. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966902 
  

Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásmem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966922 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967235 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s  
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ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

   

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967287 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

   

           

             

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966401 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha. 
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eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemni
ho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_pl
anu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, 
příslušných geologických, ložiskových a 
inženýrsko-geologických podkladů (mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966444 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966485 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967143 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966594 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

          

            

             

 

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

Bez připomínek 
 

2966635 
  

Bez připomínek. 
  

           

             

 

Z 3321 / 019 
    

Str. 26 z 732 
 



             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965264 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966360 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965908 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965949 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z  
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3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965990 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 1981; vedené v ÚSKP ČR 
pod číslem rejstř. 3333. 
● Řešené území je nutno chápat jako území s  
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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. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 
 

2966030 
  

POSOUZENÍ NÁVRHU NA VYDÁNÍ ZMĚN VLNY 
19 ÚP SÚ hl. m. PRAHY 
ad) VÝROK 
Na území ochranného pásma PPR se nachází 
následující lokality změn: 
▪ Z 3321/19 - k.ú. Jinonice, Z 3323/19 – k.ú. 
Strašnice, Z 3325/19 – Hlubočepy, Malá Chuchle, 
Z 3335/19 – k.ú. Bubeneč, Z 3337/19 – k.ú. 
Malešice, Z 3341/19 – k.ú. Holešovice, Z 3345/19 
– k.ú.Malešice, Z 3346/19 – k.ú. Dejvice, Z 
3351/19 – k.ú. Radlice, Z 3355/19 – k.ú. Košíře, Z 
3358/19 – 
k.ú. Strašnice, Z 3359/19 – k.ú. Vysočany, Z 
3360/19 – k.ú. Vysočany, Z 3362/19 – k.ú. Radlice. 
 
 
Výrok NPÚ: 
Bez zásadních připomínek. 
 
 
Odůvodnění NPÚ: 
Lokality změn Z 3321/19 - k.ú. Jinonice, Z 3323/19 
– k.ú. Strašnice, Z 3325/19 – Hlubočepy, Malá 
Chuchle, Z 3335/19 – k.ú. Bubeneč, Z 3337/19 – 
k.ú. Malešice, Z 3341/19 – k.ú. Holešovice, Z 
3345/19 – k.ú.Malešice, Z 3346/19 – k.ú. Dejvice, 
Z 3351/19 – k.ú. Radlice, Z 3355/19 – k.ú. Košíře, 
Z 
3358/19 – k.ú. Strašnice, Z 3359/19 – k.ú. 
Vysočany, Z 3360/19 – k.ú. Vysočany, Z 3362/19 – 
k.ú. Radlice leží na území ochranného pásma 
Pražské památkové rezervace (též OP PPR). Z 
hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nejsou navrhované změny v rozporu s 
podmínkami ochrany určenými pro území OP PPR. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966047 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho  
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ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967191 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965735 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965776 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 
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149 Pražská plynárenská Distribuce, 
a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.. 

Jiné 
 

2965823 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965867 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

  

          

            

             

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965346 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí  
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hájených zájmů námitek. 
   

              

 

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

Bez připomínek 
 

2965686 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967747 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

   

             

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967790 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

   

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965387 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965439 
  

Z hlediska nadřazeného systému 
odkanalizování má PVS k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965480 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965521 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965562 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965632 
  

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  
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vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a 
dalších                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     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 o 1 m 
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Místa akce: 
               

 

Praha 10, k.ú. Strašnice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

výstavba polyfunkčního objektu 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

nerušící výroby a služeb /VN/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966677 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

     

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966718 
   

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

  

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967374 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu  
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podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967415 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967465 
  

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967497 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967538 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967579 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967620 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
-souhlasíme bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967660 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
-bez připomínek  

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967701 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
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19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966759 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m.  
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Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966801 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965306 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966964 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a  
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stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967005 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967049 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967090 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966842 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  
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„zákon o IZS“). 
  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 
 

2966882 
  

V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona a s § 
7 zákona o IZS Vám sděluji, že na území 
dotčených změnami vlny 19 Územního plánu 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“) má 
MV RRL spoje ve správě NAKIT s.p. a 1 vysílač 
JSVV (Policejní akademie) ve správě generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR - 
sledovaný jev č. 82a (elektronická komunikace, 
jejich ochranná pásma a zájmová území). RRL 
spoje a jejich ochranná pásma mohou být dotčené 
změnami Z3321, Z3323, Z3331, Z3332, Z3333, 
Z3335, Z3366, Z3373, Z3376, Z3378, Z3350, 
Z3351, Z3353, Z3355, Z3357, Z3358, Z3359, 
Z3360 a Z3362 vlny 19. Údaje k RRL spojům 
včetně ochranných pásem byly poskytnuty v rámci 
aktualizace územně analytických podkladů. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966903 
  

Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásmem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966923 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967236 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 
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3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967288 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

   

           

             

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966402 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html, příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů 
(mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla -  
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https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966445 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966486 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967144 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966595 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

          

            

             

 

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

Bez připomínek 
 

2966636 
  

Bez připomínek. 
  

           

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965265 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 
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126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966361 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965909 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965950 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z  
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3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965991 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
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Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 
 

2966031 
  

POSOUZENÍ NÁVRHU NA VYDÁNÍ ZMĚN VLNY 
19 ÚP SÚ hl. m. PRAHY 
ad) VÝROK 
Na území ochranného pásma PPR se nachází 
následující lokality změn: 
▪ Z 3321/19 - k.ú. Jinonice, Z 3323/19 – k.ú. 
Strašnice, Z 3325/19 – Hlubočepy, Malá Chuchle, 
Z 3335/19 – k.ú. Bubeneč, Z 3337/19 – k.ú. 
Malešice, Z 3341/19 – k.ú. Holešovice, Z 3345/19 
– k.ú.Malešice, Z 3346/19 – k.ú. Dejvice, Z 
3351/19 – k.ú. Radlice, Z 3355/19 – k.ú. Košíře, Z 
3358/19 – 
k.ú. Strašnice, Z 3359/19 – k.ú. Vysočany, Z 
3360/19 – k.ú. Vysočany, Z 3362/19 – k.ú. Radlice. 
 
 
Výrok NPÚ: 
Bez zásadních připomínek. 
 
 
Odůvodnění NPÚ: 
Lokality změn Z 3321/19 - k.ú. Jinonice, Z 3323/19 
– k.ú. Strašnice, Z 3325/19 – Hlubočepy, Malá 
Chuchle, Z 3335/19 – k.ú. Bubeneč, Z 3337/19 – 
k.ú. Malešice, Z 3341/19 – k.ú. Holešovice, Z 
3345/19 – k.ú.Malešice, Z 3346/19 – k.ú. Dejvice, 
Z 3351/19 – k.ú. Radlice, Z 3355/19 – k.ú. Košíře, 
Z 
3358/19 – k.ú. Strašnice, Z 3359/19 – k.ú. 
Vysočany, Z 3360/19 – k.ú. Vysočany, Z 3362/19 – 
k.ú. Radlice leží na území ochranného pásma 
Pražské památkové rezervace (též OP PPR). Z 
hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nejsou navrhované změny v rozporu s 
podmínkami ochrany určenými pro území OP PPR. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966048 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 
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164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967192 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965736 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965777 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965824 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického  
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regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965868 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

  

          

            

             

 

150 Pražská teplárenská a.s. Jiné 
 

2965727 
  

K předloženému Oznámení o zahájení řízení o 
vydání části změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy máme 
následující připomínky; 
Na vymezeném území změn Z 3357, Z 3366, Z 
3354, Z 3345, Z 3337, Z 3323, Z 3350 a Z 3341 či 
v jejich bezprostřední blízkosti jsou vedena 
stávající podzemní rozvodná tepelná zařízení 
Pražské teplárenské a.s., sloužící k dodávce 
tepelné energie odběratelům v dané lokalitě. 
Požadujeme při navrhování a realizaci staveb 
respektovat zákonné ochranné pásmo tepelných 
rozvodů Pražské teplárenské a.s., a to ve smyslu  
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§87 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. 

   

              

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965347 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 

   

           

             

              

 

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

Bez připomínek 
 

2965687 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967748 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

   

             

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967791 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

   

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965388 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965440 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965481 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965522 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965563 
  

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. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965633 
  

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                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     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 o 1 m 
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Z 3325 / 019 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 5, k.ú. Hlubočepy        Praha - Velká Chuchle, k.ú. Malá Chuchle 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

uvedení do souladu se skutečností - ateliery Barrandov 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/, nerušící výroby a služeb /VN/ čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ , nerušící výroby a 
služeb /VN/ zeleň městská a krajinná /ZMK/ , všeobecně smíšené s kódem míry využití území C /SV-C/ 

 

                  

 

Na: 
               

 

lesní porosty /LR/, nerušící výroby a služeb /VN/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966678 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

     

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966719 
   

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

  

          

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

      

        

          

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967375 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967416 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Částečný souhlas 
 

2967456 
  

Z hlediska lesů:  
Z 3325/19 - z hlediska námi chráněných zájmů 
máme připomínku. Předmětem zadání změny je 
změna funkčního využití ploch, a to ze stávajících 
zastavitelných ploch SV-C (všeobecně smíšené s 
kódem míry využití „C“), OB-B (čistě obytné s 
kódem míry využití území „B“), VN/OB-B (nerušící 
výroby a služeb/ čistě obytné s kódem míry využití 
území „B“) a VN/ZMK (nerušící výroby a 
služeb/zeleň městská a krajinná v územní rezervě) 
na zastavitelnou plochu VN (nerušící výroby a 
služeb) a nezastavitelnou plochu LR (Lesní 
porosty), a to z důvodu uvedení do souladu se 
skutečností - ateliéry Barrandov. 
Na nezastavitelnou plochu LR bude nově změněna 
část lesního pozemku parc. č. 199 k. ú. Malá 
Chuchle s lesním porostem, která je v platném 
územním plánu umístěna v zastavitelné ploše 
VN/ZMK. 
Požadujeme, aby byla do nezastavitelné plochy LR 
zařazena i část pozemku parc. č. 198/1 k. ú. Malá 
Chuchle s lesním porostem, který je součástí 
uceleného lesního komplexu a je v platném 
územním plánu rovněž umístěna v zastavitelné 
ploše VN/ZMK. Zbylá část tohoto pozemku tvoří v 
dané lokalitě společně s dalšími lesními i nelesními 
pozemky s výskytem lesních porostů rozsáhlou 
plochu LR. 
Zároveň upozorňujeme, že pro umísťování 
případných staveb v ochranném pásmu lesa (tj. ve 
vzdálenosti do 50 m od okraje lesa) je nutný 
souhlas orgánu státní správy lesů (§ 14 odst. 2 
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lesního zákona). 
  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967498 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967539 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967580 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967621 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
-souhlasíme bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967702 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966760 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy,  
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dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966802 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 
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16 Ministerstvo obrany - Odbor 
ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury 
Praha 

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965307 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966965 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967006 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967050 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů  
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(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967091 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966843 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o IZS“). 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966924 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967237 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č.  
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334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

   

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967289 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

   

           

             

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966403 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_pl 

   

           

             

              

 

Z 3325 / 019 
    

Str. 59 z 732 
  



             

          

anu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, 
příslušných geologických, ložiskových a 
inženýrsko-geologických podkladů (mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966446 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966487 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967145 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966596 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

          

            

             

 

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

Bez připomínek 
 

2966637 
  

Bez připomínek. 
  

           

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965266 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy  
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sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966362 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965910 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965951 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z  
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3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965992 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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  
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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. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 
 

2966032 
  

POSOUZENÍ NÁVRHU NA VYDÁNÍ ZMĚN VLNY 
19 ÚP SÚ hl. m. PRAHY 
ad) VÝROK 
Na území ochranného pásma PPR se nachází 
následující lokality změn: 
▪ Z 3321/19 - k.ú. Jinonice, Z 3323/19 – k.ú. 
Strašnice, Z 3325/19 – Hlubočepy, Malá Chuchle, 
Z 3335/19 – k.ú. Bubeneč, Z 3337/19 – k.ú. 
Malešice, Z 3341/19 – k.ú. Holešovice, Z 3345/19 
– k.ú.Malešice, Z 3346/19 – k.ú. Dejvice, Z 
3351/19 – k.ú. Radlice, Z 3355/19 – k.ú. Košíře, Z 
3358/19 – 
k.ú. Strašnice, Z 3359/19 – k.ú. Vysočany, Z 
3360/19 – k.ú. Vysočany, Z 3362/19 – k.ú. Radlice. 
 
 
Výrok NPÚ: 
Bez zásadních připomínek. 
 
 
Odůvodnění NPÚ: 
Lokality změn Z 3321/19 - k.ú. Jinonice, Z 3323/19 
– k.ú. Strašnice, Z 3325/19 – Hlubočepy, Malá 
Chuchle, Z 3335/19 – k.ú. Bubeneč, Z 3337/19 – 
k.ú. Malešice, Z 3341/19 – k.ú. Holešovice, Z 
3345/19 – k.ú.Malešice, Z 3346/19 – k.ú. Dejvice, 
Z 3351/19 – k.ú. Radlice, Z 3355/19 – k.ú. Košíře, 
Z 
3358/19 – k.ú. Strašnice, Z 3359/19 – k.ú. 
Vysočany, Z 3360/19 – k.ú. Vysočany, Z 3362/19 – 
k.ú. Radlice leží na území ochranného pásma 
Pražské památkové rezervace (též OP PPR). Z 
hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nejsou navrhované změny v rozporu s 
podmínkami ochrany určenými pro území OP PPR. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966049 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných  
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písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967193 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965737 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965778 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965825 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ  
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plynárenská, a.s.. 
      

HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2965869 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

  

          

            

             

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965348 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 
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141 Technická správa komunikací 
hl.m. Prahy - příspěvková 
organizace 

Bez připomínek 
 

2965688 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967749 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

   

             

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967792 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

   

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965389 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965441 
  

Z hlediska nadřazeného systému 
odkanalizování má PVS k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965482 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965523 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965564 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965634 
  

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  
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vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a 
dalších                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     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 o 1 m 
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Z 3330 / 019 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Křeslice  , k.ú. Křeslice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

stavba rodinného domu 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/, orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966679 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

     

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966720 
   

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

  

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967376 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu  
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podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967417 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 
 

2967457 
  

Z hlediska lesů: 
Z 3330/19 - S návrhem této změny souhlasíme. 
Předmětem návrhu zadání změny je změna 
funkčního využití plochy, a to ze stávající 
nezastavitelné plochy OP a zastavitelné plochy 
OB-A na zastavitelnou plochu OB-B (pro stavbu 
rodinného domu). Pozemek, který je předmětem 
návrhu zadání změny územního plánu (parc. č. 
502/9 k. ú. Křeslice), se nachází v minimální 
vzdálenosti cca 40 m od okraje lesa (od okraje 
lesních pozemků parc. č. 246/1 
a 246/8, oba k. ú. Pitkovice) a mezi tímto 
pozemkem a okrajem lesa se nachází stávající 
komunikace Štychova. 
Upozorňujeme, že pro umísťování staveb v 
ochranném pásmu lesa (tj. ve vzdálenosti do 50 m 
od okraje lesa) je nutný souhlas orgánu státní 
správy lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích, v platném znění). 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967499 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967540 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967581 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967622 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
-souhlasíme bez připomínek 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967661 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
-bez připomínek  

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967703 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966761 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7.  
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1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966803 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965308 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
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5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966966 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967007 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967051 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967092 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ  
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hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966844 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o IZS“). 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966925 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967238 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Nesouhlas 
 

2967276 
  

Návrhy změn vlny 19 ÚP jsou vymezovány plochy 
na pozemcích pod ochranou zemědělského 
půdního fondu (dále jen „ZPF“). Konkrétně se 
jedná o následující změny: 
˗ Z 3330/19 – zábor ZPF 0,1114 ha v I. třídě 
ochrany, 
 
 
Ke všem výše uvedeným změnám (plochám) 
uplatňujeme negativní stanovisko vzhledem k 
tomu, že předložená odůvodnění jednotlivých  
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změn zcela postrádají zdůvodnění navrhovaného 
řešení z hlediska ochrany ZPF, tj. u všech ploch 
postrádáme zdůvodnění nezbytnosti záboru ZPF 
dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona a v případě 
dotčení půd I. a II. třídy ochrany i doložení výrazně 
převažujícího veřejného zájmu nad veřejným 
zájmem ochrany ZPF dle ustanovení § 4 odst. 3 
zákona. 
Požadujeme, aby byla odůvodnění dopracována v 
souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především 
ustanovení § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve všech 
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. Co má být obsahem tohoto 
zdůvodnění, je uvedeno v ustanovení § 5 vyhlášky 
č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění 
ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen 
„vyhláška“). Rovněž musí být vyhodnoceny 
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na 
ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným 
možným řešením. Zároveň musí být dodrženy 
postupy dle ustanovení § 3 vyhlášky. 

  

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967290 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967328 
  

Po doplnění odůvodnění bude moci orgán ochrany 
ZPF jednotlivé plochy znovu posoudit a uplatnit k 
nim stanovisko. 

  

          

            

             

 

12 Obvodní báňský úřad pro území 
hl.m. Prahy a kraje 
Středočeského 
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13 Státní energetická inspekce ČR, 
územní inspektorát pro hl.m. 
Prahu 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966404 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html, příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů 
(mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických  
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pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966447 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966488 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967146 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966597 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

          

            

             

 

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

Bez připomínek 
 

2966638 
  

Bez připomínek. 
  

           

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965267 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966363 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965911 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z  
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3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965952 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_pl 
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an/aktualne_porizovane_zmeny/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965993 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966050 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných  
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písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967194 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965738 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965779 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965826 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ  
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plynárenská, a.s.. 
      

HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2965870 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

  

          

            

             

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965349 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 
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141 Technická správa komunikací 
hl.m. Prahy - příspěvková 
organizace 

Bez připomínek 
 

2965689 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967750 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

   

             

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967793 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

   

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965390 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965442 
  

Z hlediska nadřazeného systému 
odkanalizování má PVS k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965483 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965524 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965565 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965635 
  

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  
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vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a 
dalších                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     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 o 1 m 
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Z 3331 / 019 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 13, k.ú. Stodůlky 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

výstavba bytových domů - lokalita U Panské zahrady Kovářova 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

celoměstský systém zeleně /CSZ/, parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

čistě obytné /OB/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966680 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

     

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966721 
   

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

  

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967377 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu  
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podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967418 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967466 
  

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967500 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967541 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967582 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Nedoporučeno 
 

2967646 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Navrhované změny se nachází v oblastech, kde 
dochází k překračování imisního limitu ročních 
koncentrací benzo(a)pyrenu. Pro budoucí zástavbu 
požadujeme minimalizovat množství nových zdrojů 
znečišťování ovzduší. Budeme proto 
upřednostňovat využití bezemisních zdrojů 
vytápění (tepelná čerpadla, elektrické kotle apod.). 
Upozorňujeme, že u budoucích návrhů záměrů 
budou vyžadovány požadavky vyplývající z 
hlavního koncepčního dokumentu z hlediska 
ochrany ovzduší – Programu zlepšování kvality 
ovzduší – aglomerace Praha CZ01, který přijalo 
HMP jako závazný dokument s cílem v co nejkratší 
době dosáhnout imisních limitů na celém území 
města a trvale je udržet. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Částečný souhlas 
 

2967694 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
S následujícími připomínkami a upozorněními: 
– upozorňujeme, že změnou by došlo k 
nežádoucímu nárůstu zastavitelných a redukci 
nezastavitelných ploch zeleně (ZP), náležejících do 
CSZ. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967704 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966762 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen  
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Zákon): 
V rámci řešeného území se nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966804 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965309 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

Z 3331 / 019 
    

Str. 90 z 732 
 



             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966967 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967008 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967052 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
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5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967093 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966845 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o IZS“). 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 
 

2966883 
  

V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona a s § 
7 zákona o IZS Vám sděluji, že na území 
dotčených změnami vlny 19 Územního plánu 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“) má 
MV RRL spoje ve správě NAKIT s.p. a 1 vysílač 
JSVV (Policejní akademie) ve správě generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR - 
sledovaný jev č. 82a (elektronická komunikace, 
jejich ochranná pásma a zájmová území). RRL 
spoje a jejich ochranná pásma mohou být dotčené 
změnami Z3321, Z3323, Z3331, Z3332, Z3333, 
Z3335, Z3366, Z3373, Z3376, Z3378, Z3350, 
Z3351, Z3353, Z3355, Z3357, Z3358, Z3359, 
Z3360 a Z3362 vlny 19. Údaje k RRL spojům 
včetně ochranných pásem byly poskytnuty v rámci 
aktualizace územně analytických podkladů. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966904 
  

Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásmem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966926 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967239 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a  
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rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

   

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967291 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

   

           

             

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966405 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z  
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3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html, příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů 
(mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966448 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966489 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967147 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966598 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním  
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plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

             

 

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

Bez připomínek 
 

2966639 
  

Bez připomínek. 
  

           

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965268 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966364 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965912 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965953 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost  
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Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965994 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř.  
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2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966051 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

          

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967195 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965739 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z  
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3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965780 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965816 
  

Výjimku tvoří změny Z 3331/19 (plánovaná 
výstavba bytových domů lokalita U Panské 
zahrady, Praha 13 - Stodůlky, severně od ul. 
Kovářova - Mládí), Z 3342/19 (plánovaný obytný 
soubor Praha - Čakovice, jižně a jihovýchodně od. 
ul. Rýnská) a Z 3346/19 (plánovaná rezidence 
Juliska, Praha 6 - Dejvice, pod stadionem Dukly 
Praha, u ul. Lindleyova) ; v jejich případech jsou 
nejbližší distribuční plynovody pro možné připojení 
buďto ve větší vzdálenosti, obtížněji průchozích 
napojovacích trasách nebo s limitovanou 
distribuční kapacitou, resp. ve vzájemné kombinaci 
těchto faktorů. 
 
 
To se týká i změny Z 3367/19 (nová rezidenční 
zástavba jižně od ul. Cukrovarská, východně a 
jižně navazující k ul. U Párníků, Praha - Čakovice), 
kde se jedná o zájmovou investiční oblast 
společnosti IMPERA, spol. s r.o. (resp. pozemky v 
současnosti v majetku PROPERTY TRUST, a.s.), 
která v tomto území i vlastní a provozuje trasu STL 
odběrného plynového zařízení (průmyslový 
plynovod) - viz bližší popis v další části tohoto 
vyjádření *), 
a změny Z 3376/19 (Praha 13 - Stodůlky, lokalita 
„Západní město", další fáze obytné zástavby v  
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přímé vazbě na sousední již stávající, resp. 
postupně se rozvíjející výstavbu v ul. Šustalova, 
Františka Janečka, Hynka Puče, Bekova, 
Waldesova, Bessemerova, atd., kde se také 
nacházejí pouze STL 
průmyslové plynovody charakteru odběrných 
plynových zařízení v majetku a správě společnosti 
Veolia Energie ČR, a.s. 
 
 
V obou těchto případech tedy z podstaty výše 
uvedených skutečností není plynofikace s přímým 
napojením z distribuční soustavy naší společnosti 
PPD, a.s., pravděpodobná. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965827 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 
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149 Pražská plynárenská Distribuce, 
a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.. 

Jiné 
 

2965871 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

   

           

             

              

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965350 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 

   

           

             

              

 

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

Bez připomínek 
 

2965690 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967751 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

   

             

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967794 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

   

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965391 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965428 
  

K plánované zástavbě musí být přiveden 
dostatečně kapacitní vodovodní řad. 

  

          

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965443 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965484 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965525 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965566 
  

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  
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dokumentace. 
 
 

 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965636 
  

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                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     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 o 1 m 
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Z 3332 / 019 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 4, k.ú. Hodkovičky 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

požadavek na obytné území 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

veřejné vybavení /VV/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

čistě obytné /OB/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

24 MČ Praha 4, starosta Souhlas 
 

2966143 
   

Postupujeme Vám v příloze usnesení Rady 
městské části Praha 4 číslo 4R-145/2020 ze dne 
26.2.2020, kterým městská část zaujala stanovisko 
k řízení o vydání změn Z 3332/19 a Z 3333/19 vlny 
19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. Městská část Praha 4 souhlasí s 
vydáním změn. 

     

                 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966681 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 
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9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966722 
  

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

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967378 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967419 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 
 

2967458 
  

Z hlediská lesů: 
Z 3332/19 a Z 3333/19 - S návrhem změn 
souhlasíme. Předmětem návrhu zadání těchto 
dvou změn je změna funkčního využití plochy, a to 
ze stávající zastavitelné plochy VV na 
zastavitelnou plochu OB. Pozemky, které jsou 
předmětem návrhu zadání změny územního plánu 
(parc. č. 753/3 a 753/8, oba k. ú. Hodkovičky), se 
nacházejí v minimální vzdálenosti cca 20 m od 
okraje lesa (od okraje lesního pozemku parc. č. 
1868/2 k. ú. Kamýk) a mezi těmito 
pozemky a okrajem lesa se nachází stávající 
komunikace Na Dlouhé mezi. 
Upozorňujeme, že pro umísťování případných 
staveb v ochranném pásmu lesa (tj. ve vzdálenosti 
do 50 m od okraje lesa) je nutný souhlas orgánu 
státní správy lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích, v platném znění). 
 

 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967501 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967542 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967583 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967623 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
-souhlasíme bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967662 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
-bez připomínek  

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967705 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966763 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemni 
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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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966805 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

16 Ministerstvo obrany - Odbor 
ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury 
Praha 
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172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965310 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966968 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967009 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967053 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
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Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967094 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966846 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o IZS“). 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 
 

2966884 
  

V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona a s § 
7 zákona o IZS Vám sděluji, že na území 
dotčených změnami vlny 19 Územního plánu 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“) má 
MV RRL spoje ve správě NAKIT s.p. a 1 vysílač 
JSVV (Policejní akademie) ve správě generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR - 
sledovaný jev č. 82a (elektronická komunikace, 
jejich ochranná pásma a zájmová území). RRL 
spoje a jejich ochranná pásma mohou být dotčené 
změnami Z3321, Z3323, Z3331, Z3332, Z3333, 
Z3335, Z3366, Z3373, Z3376, Z3378, Z3350, 
Z3351, Z3353, Z3355, Z3357, Z3358, Z3359, 
Z3360 a Z3362 vlny 19. Údaje k RRL spojům 
včetně ochranných pásem byly poskytnuty v rámci 
aktualizace územně analytických podkladů. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 
 

2966900 
  

Ochranné pásmo (500 m) vysílače JSVV „Policejní 
akademie“ zasahuje do územní změn Z3332 a 
Z3333. 
Stavby a stavební úpravy v ochranném pásmu 
nesmí způsobit nefunkčnost vysílače, například 
rušením signálu. Vysílač je umístěn na 
souřadnicích S-JTSK x: -743382 a y: -1050839. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966905 
  

Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásmem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 
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7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966927 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967240 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967292 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

  

          

            

             

 

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 
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3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966406 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html, příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů 
(mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 
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162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966449 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966490 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967148 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966599 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

          

            

             

 

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

Bez připomínek 
 

2966640 
  

Bez připomínek. 
  

           

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965269 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966365 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965913 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
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V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965954 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965995 
  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen  
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Zákon): 
--------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------- 
V rámci řešeného území se nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966052 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

          

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967196 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných  
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vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965740 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965781 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965828 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na  
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obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

   

              

 

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

Jiné 
 

2965872 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

   

           

             

              

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965351 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 

   

           

             

              

 

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

Bez připomínek 
 

2965691 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 
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26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967752 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

  

            

             

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967795 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

  

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965392 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965444 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965485 
  

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

 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965526 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965567 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965637 
  

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                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     nebo podzemního obrysu objektu 
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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 o 1 m 
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Z 3333 / 019 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 4, k.ú. Hodkovičky 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

požadavek na obytné území 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

veřejné vybavení /VV/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

čistě obytné /OB/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

24 MČ Praha 4, starosta Souhlas 
 

2966144 
   

Postupujeme Vám v příloze usnesení Rady 
městské části Praha 4 číslo 4R-145/2020 ze dne 
26.2.2020, kterým městská část zaujala stanovisko 
k řízení o vydání změn Z 3332/19 a Z 3333/19 vlny 
19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy. Městská část Praha 4 souhlasí s 
vydáním změn. 

     

                 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966682 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 
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9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966723 
  

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

  

            

             

 

Z 3333 / 019 
    

Str. 121 z 732 
 



             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967379 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967420 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 
 

2967459 
  

Z hlediská lesů: 
Z 3332/19 a Z 3333/19 - S návrhem změn 
souhlasíme. Předmětem návrhu zadání těchto 
dvou změn je změna funkčního využití plochy, a to 
ze stávající zastavitelné plochy VV na 
zastavitelnou plochu OB. Pozemky, které jsou 
předmětem návrhu zadání změny územního plánu 
(parc. č. 753/3 a 753/8, oba k. ú. Hodkovičky), se 
nacházejí v minimální vzdálenosti cca 20 m od 
okraje lesa (od okraje lesního pozemku parc. č. 
1868/2 k. ú. Kamýk) a mezi těmito 
pozemky a okrajem lesa se nachází stávající 
komunikace Na Dlouhé mezi. 
Upozorňujeme, že pro umísťování případných 
staveb v ochranném pásmu lesa (tj. ve vzdálenosti 
do 50 m od okraje lesa) je nutný souhlas orgánu 
státní správy lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích, v platném znění). 
 

 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967502 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967543 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967584 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967624 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
-souhlasíme bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967663 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
-bez připomínek  

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967706 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966764 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemni 

  

            

             

 

Z 3333 / 019 
    

Str. 123 z 732 
 



             

          

ho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_pl
anu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html 
 
 
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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966806 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

16 Ministerstvo obrany - Odbor 
ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury 
Praha 
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172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965311 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966969 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967010 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967054 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
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Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967095 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966847 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o IZS“). 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 
 

2966885 
  

V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona a s § 
7 zákona o IZS Vám sděluji, že na území 
dotčených změnami vlny 19 Územního plánu 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“) má 
MV RRL spoje ve správě NAKIT s.p. a 1 vysílač 
JSVV (Policejní akademie) ve správě generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR - 
sledovaný jev č. 82a (elektronická komunikace, 
jejich ochranná pásma a zájmová území). RRL 
spoje a jejich ochranná pásma mohou být dotčené 
změnami Z3321, Z3323, Z3331, Z3332, Z3333, 
Z3335, Z3366, Z3373, Z3376, Z3378, Z3350, 
Z3351, Z3353, Z3355, Z3357, Z3358, Z3359, 
Z3360 a Z3362 vlny 19. Údaje k RRL spojům 
včetně ochranných pásem byly poskytnuty v rámci 
aktualizace územně analytických podkladů. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 
 

2966901 
  

Ochranné pásmo (500 m) vysílače JSVV „Policejní 
akademie“ zasahuje do územní změn Z3332 a 
Z3333. 
Stavby a stavební úpravy v ochranném pásmu 
nesmí způsobit nefunkčnost vysílače, například 
rušením signálu. Vysílač je umístěn na 
souřadnicích S-JTSK x: -743382 a y: -1050839. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966906 
  

Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásmem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 
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7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966928 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967241 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967293 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

  

          

            

             

 

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 
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3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966407 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html, příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů 
(mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 
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162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966450 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966491 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967149 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966600 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

          

            

             

 

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

Bez připomínek 
 

2966641 
  

Bez připomínek. 
  

           

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965270 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966366 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965914 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
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V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965955 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965996 
  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen  
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Zákon): 
--------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------- 
V rámci řešeného území se nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966053 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

          

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967197 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných  
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vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965741 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965782 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965829 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na  
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obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

   

              

 

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

Jiné 
 

2965873 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

   

           

             

              

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965352 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 

   

           

             

              

 

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

Bez připomínek 
 

2965692 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
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26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967753 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

  

            

             

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967796 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

  

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965393 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965445 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965486 
  

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

 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965527 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965568 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965638 
  

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                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     nebo podzemního obrysu objektu 
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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 o 1 m 
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Z 3335 / 019 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 7, k.ú. Bubeneč 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

propojení nábřeží Stromovky a Císařského ostrova - umístění nové lávky 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

celoměstský systém zeleně /CSZ/, vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/, vymezení ÚSES /USES/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

urbanisticky významné plochy a dopravní spojení /DU/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966683 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

     

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966724 
   

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

  

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967380 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu  
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podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967421 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 
 

2967462 
  

Z hlediska lesů: 
Z 3355/19 - s návrhem změny souhlasíme. 
Upozorňujeme však, že se území dotčené změnou 
nalézá ve vzdálenosti do 50 m od lesa. Pro 
umísťování staveb v ochranném pásmu lesa je 
nutný souhlas orgánu státní správy lesů (§ 14 odst. 
2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném 
znění). 
Jedná se o transformaci stávajícího výrobního 
areálu tiskárny na z větší části obytnou plochu. 
Záměr je ve vzdálenosti cca 25 m od lesního 
pozemku parc. č. 4757 k. ú. Smíchov přes 
komunikaci Pod Kotlářkou. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967467 
  

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967503 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967544 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 
 

2967585 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Změna Z 3335/19 – k.ú. Bubeneč, změna 
funkčního využití plochy z VOP → DU za účelem 
umístění nové lávky k propojení nábřeží Stromovky 
a Císařského ostrova – nemáme zásadní 
připomínky, pouze upozorňujeme, že se řešená 
plocha nachází ve vymezené aktivní zóně  
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záplavového území. V aktivní zóně záplavového 
území lze umístit stavbu lávky, pokud půjde o 
nezbytnou stavbu dopravní infrastruktury a za 
předpokladu, že budou současně provedena 
taková opatření, že bude minimalizován vliv stavby 
na povodňové průtoky. Splnění těchtopodmínek 
bude posouzeno v rámci další projektové přípravy 
konkrétního návrhu lávky. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967625 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
-souhlasíme bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967664 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
-bez připomínek  

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967707 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966765 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha. 

  

            

             

 

Z 3335 / 019 
    

Str. 140 z 732 
 



             

          

eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemni
ho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_pl
anu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html 
 
 
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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966807 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965312 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966970 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967011 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967055 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01.  
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U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967096 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966848 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o IZS“). 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 
 

2966886 
  

V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona a s § 
7 zákona o IZS Vám sděluji, že na území 
dotčených změnami vlny 19 Územního plánu 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“) má 
MV RRL spoje ve správě NAKIT s.p. a 1 vysílač 
JSVV (Policejní akademie) ve správě generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR - 
sledovaný jev č. 82a (elektronická komunikace, 
jejich ochranná pásma a zájmová území). RRL 
spoje a jejich ochranná pásma mohou být dotčené 
změnami Z3321, Z3323, Z3331, Z3332, Z3333, 
Z3335, Z3366, Z3373, Z3376, Z3378, Z3350, 
Z3351, Z3353, Z3355, Z3357, Z3358, Z3359, 
Z3360 a Z3362 vlny 19. Údaje k RRL spojům 
včetně ochranných pásem byly poskytnuty v rámci 
aktualizace územně analytických podkladů. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966907 
  

Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásmem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966929 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
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Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

   

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967242 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

   

           

             

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967294 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

   

           

             

              

 

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 
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162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966408 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html, příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů 
(mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966451 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 
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162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966492 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967150 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966601 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

          

            

             

 

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

Bez připomínek 
 

2966642 
  

Bez připomínek. 
  

           

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965271 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966367 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965915 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ  
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HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965956 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965997 
  

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 nachází: 
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● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 
 

2966033 
  

POSOUZENÍ NÁVRHU NA VYDÁNÍ ZMĚN VLNY 
19 ÚP SÚ hl. m. PRAHY 
ad) VÝROK 
Na území ochranného pásma PPR se nachází 
následující lokality změn: 
▪ Z 3321/19 - k.ú. Jinonice, Z 3323/19 – k.ú. 
Strašnice, Z 3325/19 – Hlubočepy, Malá Chuchle, 
Z 3335/19 – k.ú. Bubeneč, Z 3337/19 – k.ú. 
Malešice, Z 3341/19 – k.ú. Holešovice, Z 3345/19 
– k.ú.Malešice, Z 3346/19 – k.ú. Dejvice, Z 
3351/19 – k.ú. Radlice, Z 3355/19 – k.ú. Košíře, Z 
3358/19 – 
k.ú. Strašnice, Z 3359/19 – k.ú. Vysočany, Z 
3360/19 – k.ú. Vysočany, Z 3362/19 – k.ú. Radlice. 
 
 
Výrok NPÚ: 
Bez zásadních připomínek. 
 
 
Odůvodnění NPÚ: 
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Lokality změn Z 3321/19 - k.ú. Jinonice, Z 3323/19 
– k.ú. Strašnice, Z 3325/19 – Hlubočepy, Malá 
Chuchle, Z 3335/19 – k.ú. Bubeneč, Z 3337/19 – 
k.ú. Malešice, Z 3341/19 – k.ú. Holešovice, Z 
3345/19 – k.ú.Malešice, Z 3346/19 – k.ú. Dejvice, 
Z 3351/19 – k.ú. Radlice, Z 3355/19 – k.ú. Košíře, 
Z 
3358/19 – k.ú. Strašnice, Z 3359/19 – k.ú. 
Vysočany, Z 3360/19 – k.ú. Vysočany, Z 3362/19 – 
k.ú. Radlice leží na území ochranného pásma 
Pražské památkové rezervace (též OP PPR). Z 
hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nejsou navrhované změny v rozporu s 
podmínkami ochrany určenými pro území OP PPR. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966054 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

          

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967198 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

          

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Nesouhlas 
 

2967231 
  

Změna č. Z 3335/19 – MČ Praha 7 – k. ú. Bubeneč 
– změna funkčního využití ploch, vymezení funkce 
VPS, ÚSES; z funkce: vodní toky a plochy, 
plavební kanály /VOP/, vymezení ÚSES; na funkci: 
urbanisticky významné plochy a dopravní spojení 
/DU/ 
Jedná se o propojení nábřeží Stromovky a 
Císařského ostrova. 
Námitka: 
S navrženou změnou funkčního využití ploch na 
funkci „urbanisticky významné plochy a dopravní 
spojení“ nesouhlasíme. Z věcného hlediska 
požadujeme, aby plavební kanál Troja – Podbaba 
zůstal zachován jako jednotné vymezení funkční 
plochy – “vodní toky a plochy, plavební kanály“. 
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149 Pražská plynárenská Distribuce, 
a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.. 

Jiné 
 

2965742 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965783 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965830 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci  
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uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

   

              

 

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

Jiné 
 

2965874 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

   

           

             

              

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Částečný souhlas 
 

2965385 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. Pouze u změny Z 
3335/19, kdy se jedná o umístění nové lávky, je 
nutno upozornit, že se jedná o křížení sledované 
vodní cesty a nově situovaná lávka musí splňovat 
příslušná ustanovení předpisů o vnitrozemské 
plavbě. 

   

           

             

              

 

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

Bez připomínek 
 

2965693 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967754 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení  
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změn zkráceným postupem), ve kterém: 
  

             

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967797 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

  

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965394 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965446 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965487 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965528 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965569 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965603 
  

Umístění nově navrhované lávky nesmí ovlivnit 
průchod povodňové vlny a vyvolat zvýšení 
povodňových hladin v profilu ÚČOV Praha, 
zároveň nesmí být ovlivněn návrh a stavba 
kompenzačních opatření na ÚČOV Praha. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965639 
  

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                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     nebo podzemního obrysu objektu 
 
 
 
U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se  

  

          

            

             

 

Z 3335 / 019 
    

Str. 153 z 732 
 



        

     

vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m 
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Z 3336 / 019 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Satalice, k.ú. Satalice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

urnový háj 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

sady, zahrady a vinice /PS/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966684 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

     

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966725 
   

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

  

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967381 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu  
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podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967422 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 
 

2967460 
  

Z hlediska lesů: 
Z 3336/19 - s návrhem změny souhlasíme. 
Upozorňujeme však, že se území dotčené změnou 
nalézá ve vzdálenosti do 50 m od lesa. Pro 
umísťování staveb v ochranném pásmu lesa je 
nutný souhlas orgánu státní správy lesů (§ 14 odst. 
2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném 
znění). 
Cílem změny je změna funkčního využití ploch z 
funkce sady, zahrady a vinice (PS) na funkci parky, 
historické zahrady a hřbitovy (ZP) pro urnový háj v 
k. ú. Satalice. Mezi lesními pozemky a 
navrhovanou změnou prochází ulice K Radonicům. 
 

 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967504 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967545 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967586 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967626 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
-souhlasíme bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967665 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
-bez připomínek  
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967708 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966766 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
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● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966808 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965313 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966971 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č.  
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44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967012 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967056 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967097 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
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7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966849 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o IZS“). 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966930 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967243 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Nesouhlas 
 

2967277 
  

Návrhy změn vlny 19 ÚP jsou vymezovány plochy 
na pozemcích pod ochranou zemědělského 
půdního fondu (dále jen „ZPF“). Konkrétně se 
jedná o následující změny: 
 
 
˗ Z 3336/19 – zábor ZPF 1,7551 ha v I. třídě 
ochrany, 
 
 
Ke všem výše uvedeným změnám (plochám) 
uplatňujeme negativní stanovisko vzhledem k 
tomu, že předložená odůvodnění jednotlivých 
změn zcela postrádají zdůvodnění navrhovaného 
řešení z hlediska ochrany ZPF, tj. u všech ploch 
postrádáme zdůvodnění nezbytnosti záboru ZPF 
dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona a v případě 
dotčení půd I. a II. třídy ochrany i doložení výrazně  
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převažujícího veřejného zájmu nad veřejným 
zájmem ochrany ZPF dle ustanovení § 4 odst. 3 
zákona. 
Požadujeme, aby byla odůvodnění dopracována v 
souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především 
ustanovení § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve všech 
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. Co má být obsahem tohoto 
zdůvodnění, je uvedeno v ustanovení § 5 vyhlášky 
č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění 
ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen 
„vyhláška“). Rovněž musí být vyhodnoceny 
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na 
ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle 
ustanovení § 3 vyhlášky. 

  

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967295 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967329 
  

Po doplnění odůvodnění bude moci orgán ochrany 
ZPF jednotlivé plochy znovu posoudit a uplatnit k 
nim stanovisko. 

  

          

            

             

 

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

         

           

             

 

13 Státní energetická inspekce ČR, 
územní inspektorát pro hl.m. 
Prahu 
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8 Státní pozemkový úřad - Krajský 
pozemkový úřad pro hl. m. Prahu 

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966409 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html, příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů 
(mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu  

   

           

             

              

 

Z 3336 / 019 
    

Str. 163 z 732 
  



             

          

zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966452 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966493 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967151 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966602 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

          

            

             

 

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

Bez připomínek 
 

2966643 
  

Bez připomínek. 
  

           

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965272 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966368 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965916 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z  
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3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965957 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s  
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Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 
  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965998 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966055 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 
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164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967199 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965743 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965784 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965831 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického  
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regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965875 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

  

          

            

             

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965353 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 

  

          

            

             

 

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

Bez připomínek 
 

2965694 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp.  
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S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967755 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

   

             

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967798 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

   

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965395 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965447 
  

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

 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965488 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich  
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využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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. 
 
 

 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965529 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965570 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965604 
  

Lokalita leží v povodí PČOV Kbely, kde je v 
současné době vyhlášen stop stav, do doby 
zkapacitnění PČOV nebude možno tuto lokalitu 
napojit na stokový systém obce. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965640 
  

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 
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U řadů nad DN 
500                                                        2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a 
dalších                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     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 o 1 m 
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Z 3337 / 019 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 10, k.ú. Malešice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

revitalizace území - veřejně přístupný park 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966685 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

     

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966726 
   

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

  

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967382 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu  
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podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967423 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967468 
  

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967505 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967546 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967587 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Změna Z 3337/19 – k.ú. Malešice, změna 
funkčního využití plochy ze ZMK → ZP za účelem 
zřízení veřejně přístupného parku a revitalizace 
území – nemáme zásadní připomínky, pouze 
upozorňujeme, že přes řešené území prochází 
významná stavba vodohospodářské infrastruktury 
– vodovodní přivaděč 2 x DN 1100. Při dalším 
využití území je třeba respektovat stavbu vodního 
díla a jeho ochranné pásmo (dle ust. § 23 zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů), 
zejména při provádění terénních úprav a výsadeb. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967627 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
-souhlasíme bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967666 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
-bez připomínek  
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967709 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966767 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
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● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966809 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965314 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966972 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č.  
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44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967013 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967044 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Požadujeme upřesnit, resp. doplnit pasáže v 
textové části odůvodnění takto: 
U změny Z 3337/19: „...Změna nemění koncepci 
dopravní infrastruktury ani koncepci technické 
infrastruktury. Využití jižní části území je vymezeno 
ochranným pásmem dvou přiváděcích 
vodovodních řadů DN 1100 (Káranské řady) a 
využití západní části území VTL plynovodem a 
jeho bezpečnostním pásmem, což se týká cca 40 
% vyznačené zájmové plochy změny, souběžně s 
VTL je trasován rovněž STL plynovod DN 500." 
 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967057 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů  
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(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967098 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966850 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o IZS“). 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966931 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967244 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č.  
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334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

   

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967296 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

   

           

             

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966410 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_pl 
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anu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, 
příslušných geologických, ložiskových a 
inženýrsko-geologických podkladů (mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966453 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966494 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967152 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966603 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2966665 
  

Změna je zbytná, park lze zrealizovat i ve stávající 
ploše ZMK. 

  

          

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965273 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy  
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sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966369 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965917 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965958 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z  
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3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965999 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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  
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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. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 
 

2966034 
  

POSOUZENÍ NÁVRHU NA VYDÁNÍ ZMĚN VLNY 
19 ÚP SÚ hl. m. PRAHY 
ad) VÝROK 
Na území ochranného pásma PPR se nachází 
následující lokality změn: 
▪ Z 3321/19 - k.ú. Jinonice, Z 3323/19 – k.ú. 
Strašnice, Z 3325/19 – Hlubočepy, Malá Chuchle, 
Z 3335/19 – k.ú. Bubeneč, Z 3337/19 – k.ú. 
Malešice, Z 3341/19 – k.ú. Holešovice, Z 3345/19 
– k.ú.Malešice, Z 3346/19 – k.ú. Dejvice, Z 
3351/19 – k.ú. Radlice, Z 3355/19 – k.ú. Košíře, Z 
3358/19 – 
k.ú. Strašnice, Z 3359/19 – k.ú. Vysočany, Z 
3360/19 – k.ú. Vysočany, Z 3362/19 – k.ú. Radlice. 
 
 
Výrok NPÚ: 
Bez zásadních připomínek. 
 
 
Odůvodnění NPÚ: 
Lokality změn Z 3321/19 - k.ú. Jinonice, Z 3323/19 
– k.ú. Strašnice, Z 3325/19 – Hlubočepy, Malá 
Chuchle, Z 3335/19 – k.ú. Bubeneč, Z 3337/19 – 
k.ú. Malešice, Z 3341/19 – k.ú. Holešovice, Z 
3345/19 – k.ú.Malešice, Z 3346/19 – k.ú. Dejvice, 
Z 3351/19 – k.ú. Radlice, Z 3355/19 – k.ú. Košíře, 
Z 
3358/19 – k.ú. Strašnice, Z 3359/19 – k.ú. 
Vysočany, Z 3360/19 – k.ú. Vysočany, Z 3362/19 – 
k.ú. Radlice leží na území ochranného pásma 
Pražské památkové rezervace (též OP PPR). Z 
hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nejsou navrhované změny v rozporu s 
podmínkami ochrany určenými pro území OP PPR. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966056 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných  
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písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967200 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965744 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965785 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965832 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ  
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plynárenská, a.s.. 
      

HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2965863 
  

V části „odůvodnění" u následujících změn, 
týkajících se dotčení VTL plynovodů a jejich 
bezpečnostních či ochranných pásem, požadujeme 
upřesnit, resp. doplnit uvedené pasáže textu 
následovně: 
U změny Z 3337/19 (Praha 10 - Malešice, veřejně 
přístupný park jižně od ul. Niederleho - Heldova) : 
„...Změna nemění koncepci dopravní infrastruktury 
ani koncepci technické infrastruktury. Využití jižní 
části území je omezeno ochranným pásmem dvou 
přiváděčích vodovodních řadů DN1100 (Káranské 
řady) a využití západní části území VTL 
plynovodem DN 200 a jeho bezpečnostním 
pásmem, což se týká cca 40 % vyznačené 
zájmové plochy změny, souběžně s VTL je 
trasován rovněž STL plynovod DN 500." 
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149 Pražská plynárenská Distribuce, 
a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.. 

Jiné 
 

2965876 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

   

           

             

              

 

150 Pražská teplárenská a.s. Jiné 
 

2965728 
  

K předloženému Oznámení o zahájení řízení o 
vydání části změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy máme 
následující připomínky; 
Na vymezeném území změn Z 3357, Z 3366, Z 
3354, Z 3345, Z 3337, Z 3323, Z 3350 a Z 3341 či 
v jejich bezprostřední blízkosti jsou vedena 
stávající podzemní rozvodná tepelná zařízení 
Pražské teplárenské a.s., sloužící k dodávce 
tepelné energie odběratelům v dané lokalitě. 
Požadujeme při navrhování a realizaci staveb 
respektovat zákonné ochranné pásmo tepelných 
rozvodů Pražské teplárenské a.s., a to ve smyslu 
§87 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. 

   

             

              

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965354 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 

   

           

             

              

 

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

Bez připomínek 
 

2965695 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967756 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

   

             

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967799 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965396 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965429 
  

Upozorňujeme, že řešeným územím prochází 
Káranské řady 2 x DN 1100, které je nutno 
respektovat včetně jejich ochranných pásem. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965448 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965489 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965530 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské  
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stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965571 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965641 
  

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                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     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 o 1 m 
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Z 3338 / 019 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 20, k.ú. Horní Počernice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

zrušení hranice historického jádra obce se stanovenou výškovou regulací 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

celoměstský systém zeleně /CSZ/, všeobecně smíšené /SV/, vymezení ÚSES /USES/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
historické jádro obce se stanovenou výškovou regulací 

 

                  

 

Na: 
               

 

zrušení historického jádra obce se stanovenou výškovou regulací 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

40 MČ Praha 20, starosta Nesouhlas 
 

2967371 
   

Na základě oznámení Magistrátu hl. m. Prahy - 
Odboru územního rozvoje č.j. MHMP 188978/2020 
ze dne 3.2.2020 o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ HMP uplatňuje Městská část Praha 
20, IČ 00240192, Jívanská 647/10, 19300 Praha - 
Horní Počernice k návrhů změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP následující zásadní připomínku, schválenou 
usnesením ZMČ Praha 20 č. ZMC/12/3/0171/20 ze 
dne 25.5.2020: 
 
 
ZMČ Praha 20 nesouhlasí s vydáním změny Z 
3338/19 - zrušení vymezení historického jádra 
obce se stanovenou výškovou regulací, především 
s ohledem potřeby komplexního řešení daného 
území v souvislosti s podaným podnětem 420/2019 
- "REVITALIZACE AREÁLU VELAZ". 
 
 
Tuto připomínku považuje městská část za 
zásadní. 
 
 
Městská část Praha 20 k výše uvedenému 
uplatnění připomínek dodává, že dodatečné 
projednání připomínek Zastupitelstvem městské 
části Praha 20 v důsledku mimořádných opatření 
proti epidemii koronaviru a následné bezodkladné 
zaslání připomínek pořizovateli bylo akceptováno 
dopisem č.j. MHMP 464885/2020, sp. zn. S-MHMP  
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188978/2020 ze dne 23.3.2020. 
   

              

 

2) Dotčené orgány 
 

              

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

          

            

              

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

          

            

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966686 
  

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

   

             

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966727 
  

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

  

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967383 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967424 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 
 

2967461 
  

Z hlediska lesů: 
Z 3338/19 - s návrhem změny souhlasíme. 
Upozorňujeme však, že se území dotčené změnou 
nalézá ve vzdálenosti do 50 m od lesa. Pro 
umísťování staveb v ochranném pásmu lesa je 
nutný souhlas orgánu státní správy lesů (§ 14 odst. 
2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném 
znění). 
Změna navrhuje zrušení vymezení historického 
jádra obce se stanovenou podmínkou respektovat 
stávající historický charakter zástavby, zejména 
strukturu veřejných prostranství, výškovou hladinu, 
podlažnost a střešní krajinu, s přihlédnutím k 
Územně analytickým podkladům hl. m. Prahy. 
Změnou se nemění podmínka pro stabilizované 
plochy, že z hlediska limitů rozvoje je možné pouze 
zachování, dotvoření a rehabilitace stávající 
urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé 
stavební činnosti. Přípustné řešení se v tomto 
případě stanoví v souladu s charakterem území s 
přihlédnutím ke stávající urbanistické struktuře a 
stávajícím hodnotám výškové hladiny uvedeným v 
ÚAP hl. m. Prahy, kde je uvedena hladina 2 
nadzemních podlaží. Výšková hladina zůstává tedy 
nepřímo regulována i v případě zrušení 
historického jádra. Změnou nedojde k rozšíření 
zastavitelného území. Záměrem je revitalizace 
areálu v k. ú. Horní Počernice. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967506 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967547 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967588 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967628 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
-souhlasíme bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967667 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
-bez připomínek  

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967710 
  

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
státní správy podle stavebního zákona, 
nenahrazuje žádná případná stanoviska, 
rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany 
prostředí podle zvláštních předpisů a současně je 
vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966768 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
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● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966810 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965315 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966973 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1  
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písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967014 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967058 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967099 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966851 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným 
orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších  
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předpisů (dále jen „stavební zákon“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o IZS“). 

  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966932 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967245 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967297 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

  

          

            

             

 

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

         

           

             

 

13 Státní energetická inspekce ČR, 
územní inspektorát pro hl.m. 
Prahu 
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8 Státní pozemkový úřad - Krajský 
pozemkový úřad pro hl. m. Prahu 

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966411 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html, příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů 
(mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu  
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zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966454 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966495 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967153 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966604 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

          

            

             

 

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

Nesouhlas 
 

2966666 
  

Se změnou nesouhlasíme. 
Historické jádro bylo vymezeno na základě 
odborných posudků kvalifikovaných specialistů za 
účelem ochrany historické urbanistické hodnoty 
dané lokality. 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965274 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966370 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965918 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z  
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3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965959 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
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Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966000 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966057 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového  
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ústavu v dané věci. 
  

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967201 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965745 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965786 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965833 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze  
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strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965877 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

  

          

            

             

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965355 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 
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141 Technická správa komunikací 
hl.m. Prahy - příspěvková 
organizace 

Bez připomínek 
 

2965696 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967757 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

   

             

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967800 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

   

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965397 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965449 
  

Z hlediska nadřazeného systému 
odkanalizování má PVS k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965490 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965531 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965572 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965642 
  

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  
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vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a 
dalších                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     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 o 1 m 
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Z 3340 / 019 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Vinoř, k.ú. Vinoř 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

rozvoj firem v areálu 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

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

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966687 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

     

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966728 
   

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

  

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967384 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu  
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podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967425 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967469 
  

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967507 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967548 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967589 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Nedoporučeno 
 

2967647 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Navrhované změny se nachází v oblastech, kde 
dochází k překračování imisního limitu ročních 
koncentrací benzo(a)pyrenu. Pro budoucí zástavbu 
požadujeme minimalizovat množství nových zdrojů 
znečišťování ovzduší. Budeme proto 
upřednostňovat využití bezemisních zdrojů 
vytápění (tepelná čerpadla, elektrické kotle apod.). 
Upozorňujeme, že u budoucích návrhů záměrů 
budou vyžadovány požadavky vyplývající z 
hlavního koncepčního dokumentu z hlediska 
ochrany ovzduší – Programu zlepšování kvality 
ovzduší – aglomerace Praha CZ01, který přijalo 
HMP jako závazný dokument s cílem v co nejkratší 
době dosáhnout imisních limitů na celém území 
města a trvale je udržet. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967668 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
-bez připomínek  

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967711 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966769 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7.  
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1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966811 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965316 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
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5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966974 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967015 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967059 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967100 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ  
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hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966852 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o IZS“). 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966933 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967246 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967298 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při  
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posuzování jednotlivých ploch. 
   

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966412 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html, příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů 
(mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném  
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území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966455 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966496 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967154 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966605 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

          

            

             

 

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

Bez připomínek 
 

2966644 
  

Bez připomínek. 
  

           

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965275 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966371 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965919 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o  
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zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965960 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
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Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966001 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966058 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

          

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967202 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965746 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965787 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení  
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distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965834 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965878 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

  

          

            

             

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965356 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu §  
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39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 

   

              

 

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

Bez připomínek 
 

2965697 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967758 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

   

             

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967801 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

   

             

              

 

323 MHMPXPDM5MI8 Nesouhlas 
 

2967745 
  

Dobrý den, pro podání námitky ke změně 
územního plánu jsem vytvořil dvě situace se 
zakresleným funkčním využití ploch: a) Stávající 
stav – prokazuje že, magistrátem navržené 
začlenění území jako VN-C je v rozporu se 
stávajícím stavem a neumožňuje další rozvoj 
areálu. Nevyhovuje zejména zeleň a hrubé 
podlažní plochy jsou již vyčerpány stávajícími 
objekty. b) Navrhovaný stav – jsou zde znázorněny 
nové objekty s výškovou úrovní 2 až 4 patra 
(průměrně 3 patra). Navrhuji tedy upravit regulaci 
na VN-F, která umožní realizaci většiny 
zamýšlených záměrů. Ve všech variantách je 
největší problém se zelení, která zde moc není. Je 
to historicky výrobní areál, benzinová pumpa, 
parkoviště a okolní komunikace. Dosažení 
potřebného KZ je obtížné. V navrhovaném řešení 
je počítáno i s náhradní zelení na střeše či fasádě 
a parkování přesunuto do podzemních podlaží 
nově navržených objektů. Hodně místa nám 
zabírají parkoviště, které jsou v návrhu umístěna 
do přízemí a podzemního patra nově 
navrhovaných objektů. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965398 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965450 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965491 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965532 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční  
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potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965573 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Nedoporučeno 
 

2965605 
  

Lokalita leží v povodí PČOV Vinoř, kde je v 
současné době vyhlášen stop stav; do doby 
zkapacitnění PČOV nebude možno tuto lokalitu 
napojit na stokový systém obce. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965643 
  

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                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     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 o 1 m 
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Z 3341 / 019 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 7, k.ú. Holešovice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

dostavba bloku U Vody, úprava VPS 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

celoměstský systém zeleně /CSZ/, čistě obytné s kódem míry využití území E /OB-E/, parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, veřejně prospěšná 
stavba /VPS/ 

 

                  

 

Na: 
               

 

celoměstský systém zeleně /CSZ/, parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, veřejně prospěšná stavba /VPS/, veřejné vybavení /VV/, všeobecně 
smíšené s kódem míry využití území G /SV-G/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ 

  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966688 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

     

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966729 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými  
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účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). 
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. 
Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 
a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 

  

          

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

      

        

          

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967385 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967426 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967470 
  

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967508 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967549 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967590 
  

Z hlediska ochrany vod: 
Změna Z 3341/19 – k.ú. Holešovice, změna 
funkčního využití plochy z OB-E, ZP, VPS, CSZ → 
SV-G, ZP, VV, ZMK, CSZ, VPS, za účelem 
dostavby bloku U Vody – nemáme zásadní 
připomínky, pouze upozorňujeme, že řešené území 
se nachází ve stanoveném záplavovém území, 
které je chráněno protipovodňovými opatřeními 
zajišťovanými městem. SV okraj řešeného území v 
rámci navržené plochy SV-G je v přímém kontaktu 
s linií protipovodňových opatření (pevná 
protipovodňová stěna). Návrh staveb, které budou 
na základě změny územního plánu v území 
umožněny, musí respektovat tuto významnou 
vodohospodářskou stavbu, musí být zajištěna 
bezpečnost, stabilita a funkce protipovodňové 
ochrany. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967629 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
-souhlasíme bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967669 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
-bez připomínek  

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967712 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966770 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
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V rámci řešeného území se nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966812 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965317 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

Z 3341 / 019 
    

Str. 226 z 732 
 



             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966975 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967016 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967060 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
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5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967101 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966853 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o IZS“). 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966934 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967247 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967299 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny  
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vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

   

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966413 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html, příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů 
(mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se  
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stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Částečný souhlas 
 

2966441 
  

Změna č. 3341/19 se zřejmě nachází v zátopové 
zóně řeky Vltavy či v její blízkosti a její realizace 
(dostavba bloku U Vody) musí být konzultována s 
Povodím Vltavy s. p. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966456 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966497 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967155 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966606 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

          

            

             

 

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

Bez připomínek 
 

2966645 
  

Bez připomínek. 
  

           

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965276 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966372 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965920 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965961 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
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Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966002 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství  
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doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 
 

2966035 
  

POSOUZENÍ NÁVRHU NA VYDÁNÍ ZMĚN VLNY 
19 ÚP SÚ hl. m. PRAHY 
ad) VÝROK 
Na území ochranného pásma PPR se nachází 
následující lokality změn: 
▪ Z 3321/19 - k.ú. Jinonice, Z 3323/19 – k.ú. 
Strašnice, Z 3325/19 – Hlubočepy, Malá Chuchle, 
Z 3335/19 – k.ú. Bubeneč, Z 3337/19 – k.ú. 
Malešice, Z 3341/19 – k.ú. Holešovice, Z 3345/19 
– k.ú.Malešice, Z 3346/19 – k.ú. Dejvice, Z 
3351/19 – k.ú. Radlice, Z 3355/19 – k.ú. Košíře, Z 
3358/19 – 
k.ú. Strašnice, Z 3359/19 – k.ú. Vysočany, Z 
3360/19 – k.ú. Vysočany, Z 3362/19 – k.ú. Radlice. 
 
 
Výrok NPÚ: 
Bez zásadních připomínek. 
 
 
Odůvodnění NPÚ: 
Lokality změn Z 3321/19 - k.ú. Jinonice, Z 3323/19 
– k.ú. Strašnice, Z 3325/19 – Hlubočepy, Malá 
Chuchle, Z 3335/19 – k.ú. Bubeneč, Z 3337/19 – 
k.ú. Malešice, Z 3341/19 – k.ú. Holešovice, Z 
3345/19 – k.ú.Malešice, Z 3346/19 – k.ú. Dejvice, 
Z 3351/19 – k.ú. Radlice, Z 3355/19 – k.ú. Košíře, 
Z 
3358/19 – k.ú. Strašnice, Z 3359/19 – k.ú. 
Vysočany, Z 3360/19 – k.ú. Vysočany, Z 3362/19 – 
k.ú. Radlice leží na území ochranného pásma 
Pražské památkové rezervace (též OP PPR). Z 
hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nejsou navrhované změny v rozporu s 
podmínkami ochrany určenými pro území OP PPR. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966059 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

          

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967203 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných  
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vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967232 
  

Změna č. Z 3341/19 – MČ Praha 7 – k. ú. 
Holešovice – změna funkčního využití ploch, 
úprava vymezení VPS Jedná se o dostavbu bloku 
U Vody, úpravu vymezení VPS 13/ZP/7 Praha 7 – 
parková plocha mezi komunikacemi Jankovcova, 
Varhulíkové a U Vody. 
Připomínka: 
Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně 
vyhlášené záplavové území významného vodního 
toku Vltava IDVT 10100001 a Plán pro zvládání 
povodňových rizik v povodí Labe. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965747 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965788 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 
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149 Pražská plynárenská Distribuce, 
a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.. 

Jiné 
 

2965835 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965879 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

  

          

            

             

 

150 Pražská teplárenská a.s. Jiné 
 

2965729 
  

K předloženému Oznámení o zahájení řízení o 
vydání části změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy máme 
následující připomínky; 
Na vymezeném území změn Z 3357, Z 3366, Z 
3354, Z 3345, Z 3337, Z 3323, Z 3350 a Z 3341 či 
v jejich bezprostřední blízkosti jsou vedena 
stávající podzemní rozvodná tepelná zařízení  
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Pražské teplárenské a.s., sloužící k dodávce 
tepelné energie odběratelům v dané lokalitě. 
Požadujeme při navrhování a realizaci staveb 
respektovat zákonné ochranné pásmo tepelných 
rozvodů Pražské teplárenské a.s., a to ve smyslu 
§87 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. 

   

              

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965357 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 

   

           

             

              

 

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

Bez připomínek 
 

2965698 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967759 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

   

             

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967802 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

   

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965399 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při  
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zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965451 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965492 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965533 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965574 
  

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

 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965644 
  

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                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     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 o 1 m 
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Z 3342 / 019 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Čakovice   , k.ú. Čakovice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

obytný soubor Čakovice 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ čistě obytné s kódem míry využití území D /OB-D/ , orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ 
louky, pastviny /NL/ 

 

                  

 

Na: 
               

 

čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/, orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ louky, pastviny /NL/ , zvláštní - ostatní /ZVO/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966689 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

     

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966730 
   

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

  

          

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

      

        

          

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967386 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967427 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967471 
  

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967509 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967550 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967591 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Nedoporučeno 
 

2967648 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Navrhované změny se nachází v oblastech, kde 
dochází k překračování imisního limitu ročních 
koncentrací benzo(a)pyrenu. Pro budoucí zástavbu 
požadujeme minimalizovat množství nových zdrojů 
znečišťování ovzduší. Budeme proto 
upřednostňovat využití bezemisních zdrojů 
vytápění (tepelná čerpadla, elektrické kotle apod.). 
Upozorňujeme, že u budoucích návrhů záměrů 
budou vyžadovány požadavky vyplývající z 
hlavního koncepčního dokumentu z hlediska 
ochrany ovzduší – Programu zlepšování kvality 
ovzduší – aglomerace Praha CZ01, který přijalo 
HMP jako závazný dokument s cílem v co nejkratší 
době dosáhnout imisních limitů na celém území 
města a trvale je udržet. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967670 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
-bez připomínek  

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967713 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966771 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7.  
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1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966813 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965318 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
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5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966976 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967017 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967061 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967102 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ  
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hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966854 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o IZS“). 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966935 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967248 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Nesouhlas 
 

2967278 
  

Návrhy změn vlny 19 ÚP jsou vymezovány plochy 
na pozemcích pod ochranou zemědělského 
půdního fondu (dále jen „ZPF“). Konkrétně se 
jedná o následující změny: 
 
 
˗ Z 3342/19 - zábor ZPF 2,2145 ha v I. třídě 
ochrany, 
 
 
Ke všem výše uvedeným změnám (plochám)  
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uplatňujeme negativní stanovisko vzhledem k 
tomu, že předložená odůvodnění jednotlivých 
změn zcela postrádají zdůvodnění navrhovaného 
řešení z hlediska ochrany ZPF, tj. u všech ploch 
postrádáme zdůvodnění nezbytnosti záboru ZPF 
dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona a v případě 
dotčení půd I. a II. třídy ochrany i doložení výrazně 
převažujícího veřejného zájmu nad veřejným 
zájmem ochrany ZPF dle ustanovení § 4 odst. 3 
zákona. 
Požadujeme, aby byla odůvodnění dopracována v 
souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především 
ustanovení § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve všech 
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. Co má být obsahem tohoto 
zdůvodnění, je uvedeno v ustanovení § 5 vyhlášky 
č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění 
ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen 
„vyhláška“). Rovněž musí být vyhodnoceny 
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na 
ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle 
ustanovení § 3 vyhlášky. 

  

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967300 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967330 
  

Po doplnění odůvodnění bude moci orgán ochrany 
ZPF jednotlivé plochy znovu posoudit a uplatnit k 
nim stanovisko. 

  

          

            

             

 

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

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966414 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html, příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů 
(mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č.  
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44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966457 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966498 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967156 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966607 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

          

            

             

 

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

Nesouhlas 
 

2966667 
  

Stejně jako v případě hodnocení podnětu s 
návrhem změny nesouhlasíme, přesto že se jedná 
o plochy v územní rezervě. Doporučujeme změnu 
dále nepořizovat a rozhodnutí o podobě této 
okrajové části Čakovic ponechat na projednání 
Metropolitního plánu. Návrh je problematický 
zejména s ohledem na §4 zákona č. 334/1992 Sb. 
O ochraně ZPF. V případě změny by došlo k 
záboru ZPF ve vnějším okrajovém pásmu Prahy, 
které vyvolá další navýšení IAD na přetížené 
sběrné uliční síti ve spádové oblasti. V oblasti je 
nedostatečná kapacita ČOV, v případných 
následných stupních bude nutno ověřit kapacitu 
pobočné ČOV Miškovice. 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965277 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 
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126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966373 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965921 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965962 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z  
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3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966003 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
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Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966060 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

          

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967204 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965748 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi  

  

          

            

             

 

Z 3342 / 019 
    

Str. 251 z 732 
 



             

          

Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965789 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965817 
  

Výjimku tvoří změny Z 3331/19 (plánovaná 
výstavba bytových domů lokalita U Panské 
zahrady, Praha 13 - Stodůlky, severně od ul. 
Kovářova - Mládí), Z 3342/19 (plánovaný obytný 
soubor Praha - Čakovice, jižně a jihovýchodně od. 
ul. Rýnská) a Z 3346/19 (plánovaná rezidence 
Juliska, Praha 6 - Dejvice, pod stadionem Dukly 
Praha, u ul. Lindleyova) ; v jejich případech jsou 
nejbližší distribuční plynovody pro možné připojení 
buďto ve větší vzdálenosti, obtížněji průchozích 
napojovacích trasách nebo s limitovanou 
distribuční kapacitou, resp. ve vzájemné kombinaci 
těchto faktorů. 
 
 
To se týká i změny Z 3367/19 (nová rezidenční 
zástavba jižně od ul. Cukrovarská, východně a 
jižně navazující k ul. U Párníků, Praha - Čakovice), 
kde se jedná o zájmovou investiční oblast 
společnosti IMPERA, spol. s r.o. (resp. pozemky v 
současnosti v majetku PROPERTY TRUST, a.s.), 
která v tomto území i vlastní a provozuje trasu STL 
odběrného plynového zařízení (průmyslový 
plynovod) - viz bližší popis v další části tohoto 
vyjádření *), 
a změny Z 3376/19 (Praha 13 - Stodůlky, lokalita 
„Západní město", další fáze obytné zástavby v 
přímé vazbě na sousední již stávající, resp. 
postupně se rozvíjející výstavbu v ul. Šustalova, 
Františka Janečka, Hynka Puče, Bekova, 
Waldesova, Bessemerova, atd., kde se také 
nacházejí pouze STL 
průmyslové plynovody charakteru odběrných 
plynových zařízení v majetku a správě společnosti 
Veolia Energie ČR, a.s. 
 
 
V obou těchto případech tedy z podstaty výše 
uvedených skutečností není plynofikace s přímým 
napojením z distribuční soustavy naší společnosti 
PPD, a.s., pravděpodobná. 

  

          

            

             

 

Z 3342 / 019 
    

Str. 252 z 732 
 



             

 

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

Jiné 
 

2965836 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965880 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

  

          

            

             

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965358 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí  
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hájených zájmů námitek. 
   

              

 

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

Bez připomínek 
 

2965699 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967760 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

   

             

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967803 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

   

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965400 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965430 
  

K plánované zástavbě musí být přiveden 
dostatečně kapacitní vodovodní řad. 
 
 

 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965452 
  

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

 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965493 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965534 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965575 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965645 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a  
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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                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     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 o 1 m 
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Z 3343 / 019 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 6, k.ú. Ruzyně 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

transformace logistických areálů 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/, výroby, skladování a distribuce /VS/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

veřejné vybavení /VV/, všeobecně obytné s kódem míry využití území G /OV-G/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967761 
   

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

     

                 

                  

 

26 MČ Praha 6, starosta Částečný souhlas 
 

2967788 
   

Souhlasila s podmínkou 
s návrhem změny ÚP SÚ HMP: Z 3343/19 - k.ú. 
Ruzyně, Nová Ruzyně - část oblasti III - dle 
vymezení v grafické části, že podkladem pro návrh 
změny bude grafická část předložená a schválená 
MČ P6 usnesením RMČ P6 č. 1109/19 ze dne 
9.12.2019. Požadujeme, aby byly opětovně 
vráceny do návrhu plovoucí značky /VV/, které 
budou reprezentovat veřejnou vybavenost typu 
mateřských škol, v rámci plochy /OV-G/. Současně 
požadujeme úpravu ploch jednotlivých funkcí dle 
přílohy výše uvedeného usnesení. 
V případě, že nebude podmínka MČ P6 naplněna, 
nebude MČ P6 souhlasit se schválením a vydáním 
této dílčí změny (která je projednávána v rámci 
změny ÚPn SÚ HMP č. Z 2841/OO) v ZHMP 

     

                 

                  

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967804 
   

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 
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2) Dotčené orgány 
 

              

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

          

            

              

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

          

            

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966690 
  

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

   

             

              

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966731 
  

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

  

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967387 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967428 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967472 
  

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

  

            

             

 

Z 3343 / 019 
    

Str. 259 z 732 
 



             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967510 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967551 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967592 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Nedoporučeno 
 

2967649 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Navrhované změny se nachází v oblastech, kde 
dochází k překračování imisního limitu ročních 
koncentrací benzo(a)pyrenu. Pro budoucí zástavbu 
požadujeme minimalizovat množství nových zdrojů 
znečišťování ovzduší. Budeme proto 
upřednostňovat využití bezemisních zdrojů 
vytápění (tepelná čerpadla, elektrické kotle apod.). 
Upozorňujeme, že u budoucích návrhů záměrů 
budou vyžadovány požadavky vyplývající z 
hlavního koncepčního dokumentu z hlediska 
ochrany ovzduší – Programu zlepšování kvality 
ovzduší – aglomerace Praha CZ01, který přijalo 
HMP jako závazný dokument s cílem v co nejkratší 
době dosáhnout imisních limitů na celém území 
města a trvale je udržet. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967671 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
-bez připomínek  

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967714 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966772 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z  
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3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný  
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ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966814 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965319 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966977 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
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5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967018 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967062 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967103 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966855 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o IZS“). 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966936 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967249 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52  
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odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

   

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967301 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

   

           

             

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966415 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z  
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3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html, příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů 
(mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966458 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966499 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967157 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 
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166 Institut plánování a rozvoje hl.m. 
Prahy – IPR 

Jiné 
 

2966608 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

          

            

             

 

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

Bez připomínek 
 

2966646 
  

Bez připomínek. 
  

           

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965278 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966374 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965922 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965963 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966004 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a  
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Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966061 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

          

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967205 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965749 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z  

  

          

             

 

Z 3343 / 019 
    

Str. 268 z 732 
 



             

  

plynárenská, a.s.. 
      

3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2965790 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965837 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č.  
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458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

   

              

 

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

Jiné 
 

2965881 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

   

           

             

              

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965359 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 

   

           

             

              

 

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

Bez připomínek 
 

2965700 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965401 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady.  
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Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965431 
  

Podmínkou pro napojení plánované zástavby na 
vodovodní síť je pokládka nového řadu DN 300, 
který bude napojen na řad DN 1200 při ulici 
Drnovská. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965453 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965494 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965535 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti  
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desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965576 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965606 
  

Nutno respektovat sběrač oddílné dešťové 
kanalizace DN800 - DN1200 při severní hranici 
pozemku. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965646 
  

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                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     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 o 1 m 
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Z 3345 / 019 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 10, k.ú. Malešice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

realizace technické infrastruktury a dopravního napojení - Nemocnice Malešice 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, veřejné vybavení /VV/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966691 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

     

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966732 
   

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

  

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967388 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu  
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podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967429 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967473 
  

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967511 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967552 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967593 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967630 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
-souhlasíme bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967672 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
-bez připomínek  

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967715 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
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19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966773 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m.  

  

            

             

 

Z 3345 / 019 
    

Str. 276 z 732 
 



             

          

Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966815 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965320 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966978 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a  
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stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967019 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967063 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967104 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966856 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  
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„zákon o IZS“). 
  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966937 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967250 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967302 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

  

          

            

             

 

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 
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11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966416 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html, příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů 
(mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná  
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poddolovaná území. 
  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966459 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966500 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967158 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966609 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

          

            

             

 

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

Nedoporučeno 
 

2966668 
  

Změna je zbytná, realizovat dopravní a technickou 
infrastrukturu by šlo i ve stávající ploše ZMK. 

  

          

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965279 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966375 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965923 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP  

  

          

            

             

 

Z 3345 / 019 
    

Str. 281 z 732 
 



             

          

SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965964 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966005 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 
 

2966036 
  

POSOUZENÍ NÁVRHU NA VYDÁNÍ ZMĚN VLNY 
19 ÚP SÚ hl. m. PRAHY 
ad) VÝROK 
Na území ochranného pásma PPR se nachází 
následující lokality změn: 
▪ Z 3321/19 - k.ú. Jinonice, Z 3323/19 – k.ú. 
Strašnice, Z 3325/19 – Hlubočepy, Malá Chuchle, 
Z 3335/19 – k.ú. Bubeneč, Z 3337/19 – k.ú. 
Malešice, Z 3341/19 – k.ú. Holešovice, Z 3345/19 
– k.ú.Malešice, Z 3346/19 – k.ú. Dejvice, Z 
3351/19 – k.ú. Radlice, Z 3355/19 – k.ú. Košíře, Z 
3358/19 – 
k.ú. Strašnice, Z 3359/19 – k.ú. Vysočany, Z 
3360/19 – k.ú. Vysočany, Z 3362/19 – k.ú. Radlice. 
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Výrok NPÚ: 
Bez zásadních připomínek. 
 
 
Odůvodnění NPÚ: 
Lokality změn Z 3321/19 - k.ú. Jinonice, Z 3323/19 
– k.ú. Strašnice, Z 3325/19 – Hlubočepy, Malá 
Chuchle, Z 3335/19 – k.ú. Bubeneč, Z 3337/19 – 
k.ú. Malešice, Z 3341/19 – k.ú. Holešovice, Z 
3345/19 – k.ú.Malešice, Z 3346/19 – k.ú. Dejvice, 
Z 3351/19 – k.ú. Radlice, Z 3355/19 – k.ú. Košíře, 
Z 
3358/19 – k.ú. Strašnice, Z 3359/19 – k.ú. 
Vysočany, Z 3360/19 – k.ú. Vysočany, Z 3362/19 – 
k.ú. Radlice leží na území ochranného pásma 
Pražské památkové rezervace (též OP PPR). Z 
hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nejsou navrhované změny v rozporu s 
podmínkami ochrany určenými pro území OP PPR. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966062 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

          

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967206 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965750 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z  
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3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965791 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965838 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN  
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12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

   

              

 

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

Jiné 
 

2965882 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

   

           

             

              

 

150 Pražská teplárenská a.s. Jiné 
 

2965730 
  

K předloženému Oznámení o zahájení řízení o 
vydání části změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy máme 
následující připomínky; 
Na vymezeném území změn Z 3357, Z 3366, Z 
3354, Z 3345, Z 3337, Z 3323, Z 3350 a Z 3341 či 
v jejich bezprostřední blízkosti jsou vedena 
stávající podzemní rozvodná tepelná zařízení 
Pražské teplárenské a.s., sloužící k dodávce 
tepelné energie odběratelům v dané lokalitě. 
Požadujeme při navrhování a realizaci staveb 
respektovat zákonné ochranné pásmo tepelných 
rozvodů Pražské teplárenské a.s., a to ve smyslu 
§87 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. 

   

             

              

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965360 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 

   

           

             

              

 

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

Bez připomínek 
 

2965701 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
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26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967762 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

  

            

             

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967805 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

  

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965402 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965454 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965495 
  

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

 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965536 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965577 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965607 
  

Nutno respektovat stoku DN 500, upozorňujeme, 
že pozemek leží v povodí Rokytky, kde platí 
snížený limit vypouštění dešťových vod. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965647 
  

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 
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U čerpacích stanic, vodojemů a 
dalších                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     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 o 1 m 
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Z 3346 / 019 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 6, k.ú. Dejvice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

rezidence Juliska 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

energetika /TVE/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

všeobecně obytné s kódem míry využití území E /OV-E/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967763 
   

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

     

                 

                  

 

26 MČ Praha 6, starosta Souhlas 
 

2967787 
   

Souhlasila 
s návrhem změny ÚP SÚ HMP: Z 3346/16 - k.ú. 
Bubeneč, Rezidence Juliska - dle vymezení v 
grafické části 

     

                 

                  

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967806 
   

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

     

                 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966692 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen  
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„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

  

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966733 
  

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  
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komunálním prostředí zhotoveného záměru. 
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany 
veřejného zdraví vydat souhlasné závazné 
stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. 
Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 
a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 

  

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967389 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967430 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967474 
  

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967512 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967553 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967594 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Nedoporučeno 
 

2967650 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Navrhované změny se nachází v oblastech, kde 
dochází k překračování imisního limitu ročních 
koncentrací benzo(a)pyrenu. Pro budoucí zástavbu 
požadujeme minimalizovat množství nových zdrojů 
znečišťování ovzduší. Budeme proto 
upřednostňovat využití bezemisních zdrojů 
vytápění (tepelná čerpadla, elektrické kotle apod.). 
Upozorňujeme, že u budoucích návrhů záměrů 
budou vyžadovány požadavky vyplývající z 
hlavního koncepčního dokumentu z hlediska 
ochrany ovzduší – Programu zlepšování kvality 
ovzduší – aglomerace Praha CZ01, který přijalo 
HMP jako závazný dokument s cílem v co nejkratší 
době dosáhnout imisních limitů na celém území 
města a trvale je udržet. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967673 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
-bez připomínek  

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967716 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966774 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
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Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 
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2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966816 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965321 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966979 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967020 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 
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5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967064 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967105 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966857 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o IZS“). 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966938 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967251 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru  
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hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

   

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967303 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

   

           

             

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966417 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
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Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html, příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů 
(mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966460 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966501 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967159 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966610 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 
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166 Institut plánování a rozvoje hl.m. 
Prahy – IPR 

Jiné 
 

2966669 
  

Upozorňujeme, že využití území změny pro 
navrhovanou funkci OV-E je značně omezeno. 
Přes pozemky jsou vedeny stávající tepelné 
napaječe. Navrhovaná zástavba je musí 
respektovat, jejich přeložení je realizovatelné velice 
obtížně. 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965280 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966376 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965924 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965965 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného  

  

          

            

             

 

Z 3346 / 019 
    

Str. 299 z 732 
 



             

          

vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966006 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
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● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 
 

2966037 
  

POSOUZENÍ NÁVRHU NA VYDÁNÍ ZMĚN VLNY 
19 ÚP SÚ hl. m. PRAHY 
ad) VÝROK 
Na území ochranného pásma PPR se nachází 
následující lokality změn: 
▪ Z 3321/19 - k.ú. Jinonice, Z 3323/19 – k.ú. 
Strašnice, Z 3325/19 – Hlubočepy, Malá Chuchle, 
Z 3335/19 – k.ú. Bubeneč, Z 3337/19 – k.ú. 
Malešice, Z 3341/19 – k.ú. Holešovice, Z 3345/19 
– k.ú.Malešice, Z 3346/19 – k.ú. Dejvice, Z 
3351/19 – k.ú. Radlice, Z 3355/19 – k.ú. Košíře, Z 
3358/19 – 
k.ú. Strašnice, Z 3359/19 – k.ú. Vysočany, Z 
3360/19 – k.ú. Vysočany, Z 3362/19 – k.ú. Radlice. 
 
 
Výrok NPÚ: 
Bez zásadních připomínek. 
 
 
Odůvodnění NPÚ: 
Lokality změn Z 3321/19 - k.ú. Jinonice, Z 3323/19 
– k.ú. Strašnice, Z 3325/19 – Hlubočepy, Malá 
Chuchle, Z 3335/19 – k.ú. Bubeneč, Z 3337/19 – 
k.ú. Malešice, Z 3341/19 – k.ú. Holešovice, Z 
3345/19 – k.ú.Malešice, Z 3346/19 – k.ú. Dejvice, 
Z 3351/19 – k.ú. Radlice, Z 3355/19 – k.ú. Košíře, 
Z 
3358/19 – k.ú. Strašnice, Z 3359/19 – k.ú. 
Vysočany, Z 3360/19 – k.ú. Vysočany, Z 3362/19 – 
k.ú. Radlice leží na území ochranného pásma 
Pražské památkové rezervace (též OP PPR). Z 
hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nejsou navrhované změny v rozporu s  
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podmínkami ochrany určenými pro území OP PPR. 
  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966063 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

          

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967207 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965751 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 
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149 Pražská plynárenská Distribuce, 
a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.. 

Jiné 
 

2965792 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965818 
  

Výjimku tvoří změny Z 3331/19 (plánovaná 
výstavba bytových domů lokalita U Panské 
zahrady, Praha 13 - Stodůlky, severně od ul. 
Kovářova - Mládí), Z 3342/19 (plánovaný obytný 
soubor Praha - Čakovice, jižně a jihovýchodně od. 
ul. Rýnská) a Z 3346/19 (plánovaná rezidence 
Juliska, Praha 6 - Dejvice, pod stadionem Dukly 
Praha, u ul. Lindleyova) ; v jejich případech jsou 
nejbližší distribuční plynovody pro možné připojení 
buďto ve větší vzdálenosti, obtížněji průchozích 
napojovacích trasách nebo s limitovanou 
distribuční kapacitou, resp. ve vzájemné kombinaci 
těchto faktorů. 
 
 
To se týká i změny Z 3367/19 (nová rezidenční 
zástavba jižně od ul. Cukrovarská, východně a 
jižně navazující k ul. U Párníků, Praha - Čakovice), 
kde se jedná o zájmovou investiční oblast 
společnosti IMPERA, spol. s r.o. (resp. pozemky v 
současnosti v majetku PROPERTY TRUST, a.s.), 
která v tomto území i vlastní a provozuje trasu STL 
odběrného plynového zařízení (průmyslový 
plynovod) - viz bližší popis v další části tohoto 
vyjádření *), 
a změny Z 3376/19 (Praha 13 - Stodůlky, lokalita 
„Západní město", další fáze obytné zástavby v 
přímé vazbě na sousední již stávající, resp. 
postupně se rozvíjející výstavbu v ul. Šustalova, 
Františka Janečka, Hynka Puče, Bekova, 
Waldesova, Bessemerova, atd., kde se také 
nacházejí pouze STL 
průmyslové plynovody charakteru odběrných 
plynových zařízení v majetku a správě společnosti 
Veolia Energie ČR, a.s. 
 
 
V obou těchto případech tedy z podstaty výše 
uvedených skutečností není plynofikace s přímým 
napojením z distribuční soustavy naší společnosti 
PPD, a.s., pravděpodobná. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965839 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění,  

  

          

            

             

 

Z 3346 / 019 
    

Str. 303 z 732 
 



             

          

na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965883 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

  

          

            

             

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965361 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 

  

          

            

             

 

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

Bez připomínek 
 

2965702 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme  
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připomínek. 
   

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

301 MHMPP08Z08XP Souhlas 
 

2966592 
  

Předkládáme Vám tímto naše vyjádření k řížení o 
vydání změny vlny 19 č. Z3346/19. Změna v 
městské části Praha 6 k. ú. Dejvice s názvem 
„rezidence Juliska“ zahrnuje změnu pozemků v 
našem vlastnictví z funkce: energetika -TVE na 
novou funkci: všeobecně obytné s kódem míry 
využití E / OV-E. 
Se změnou v navrhované podobě souhlasíme. 

   

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965403 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965455 
  

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

 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965496 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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  
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v místě spadu a využít její potenciál k zajištění 
vhodného klimatu. Je nutno navrhnout takové 
řešení, které umožní využití vod např. k zálivce 
zeleně, oplachu, atd. 
 
 

 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965537 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965578 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965648 
  

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                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     nebo podzemního obrysu objektu 
 
 
 

 

  

          

            

             

 

Z 3346 / 019 
    

Str. 306 z 732 
 



        

     

U řadů nad DN 200, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m 
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Místa akce: 
               

 

Praha - Lochkov , k.ú. Lochkov 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

výstavba rodinného domu 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

sady, zahrady a vinice /PS/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966693 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

     

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966734 
   

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

  

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967390 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu  
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podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967431 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967475 
  

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967513 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967554 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967595 
  

Z hlediska ochrany vod: 
– nemáme zásadní připomínky, pouze 
upozorňujeme na vyčerpanou kapacitu pobočné 
čistírny odpadních vod Lochkov, která v 
současnosti neumožňuje napojení dalších 
producentů odpadních vod. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Částečný souhlas 
 

2967653 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
vzhledem k tomu, že změny počítají s výstavbou 
rodinných domů, bude požadována minimalizace 
vzniku nových spalovacích stacionárních zdrojů na 
pevná paliva (krby, krbové vložky apod.) jakožto 
doplňkových zdrojů vytápění. Spalováním tuhých 
paliv na území hlavního města Prahy dochází k 
neúměrnému navyšování prachových částic a 
benzo(a)pyrenu v ovzduší, proto je jejich umístění 
zejména v oblastech s problematickou kvalitou 
ovzduší nutné dobře zvážit. Při umísťování těchto 
zdrojů bude vyžadována instalace spalovacích 
zařízení, která odpovídají nejlepšímu dostupnému 
technickému řešení, přičemž je doporučeno  
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vycházet zejména z prováděcích nařízení ke 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2009/125/ES o 
ekodesignu. Tento požadavek je v souladu se 
strategií města, jejímž cílem je dosažení imisních 
limitů na celém území aglomerace a jejich trvalé 
udržení. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967674 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
-bez připomínek  

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967717 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966775 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
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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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966817 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965322 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl.  
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m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966980 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967021 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967065 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního  
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rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967106 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966858 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o IZS“). 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966939 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967252 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Nesouhlas 
 

2967279 
  

Návrhy změn vlny 19 ÚP jsou vymezovány plochy 
na pozemcích pod ochranou zemědělského 
půdního fondu (dále jen „ZPF“). Konkrétně se  
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jedná o následující změny: 
 
 
˗ Z 3347/19 – rozsah záboru není znám, protože v 
textové části odůvodnění je namísto plochy Z 
3347/19 uvedena plocha Z 3346/19, 
 
 
Ke všem výše uvedeným změnám (plochám) 
uplatňujeme negativní stanovisko vzhledem k 
tomu, že předložená odůvodnění jednotlivých 
změn zcela postrádají zdůvodnění navrhovaného 
řešení z hlediska ochrany ZPF, tj. u všech ploch 
postrádáme zdůvodnění nezbytnosti záboru ZPF 
dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona a v případě 
dotčení půd I. a II. třídy ochrany i doložení výrazně 
převažujícího veřejného zájmu nad veřejným 
zájmem ochrany ZPF dle ustanovení § 4 odst. 3 
zákona. 
Požadujeme, aby byla odůvodnění dopracována v 
souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především 
ustanovení § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve všech 
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. Co má být obsahem tohoto 
zdůvodnění, je uvedeno v ustanovení § 5 vyhlášky 
č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění 
ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen 
„vyhláška“). Rovněž musí být vyhodnoceny 
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na 
ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle 
ustanovení § 3 vyhlášky. 

  

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967304 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní  
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čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

   

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967331 
  

Po doplnění odůvodnění bude moci orgán ochrany 
ZPF jednotlivé plochy znovu posoudit a uplatnit k 
nim stanovisko. 

   

           

             

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966418 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html, příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů 
(mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
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1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966461 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966502 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967160 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966611 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

          

            

             

 

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

Bez připomínek 
 

2966647 
  

Bez připomínek. 
  

           

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965281 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966377 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965925 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965966 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
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Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966007 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství  
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doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966064 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

          

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967208 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965752 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 
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149 Pražská plynárenská Distribuce, 
a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.. 

Jiné 
 

2965793 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965840 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965884 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
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146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965362 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 

   

           

             

              

 

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

Bez připomínek 
 

2965703 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967764 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

   

             

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967807 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

   

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965404 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965456 
  

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

 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965497 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965538 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965579 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965608 
  

Lokalita leží v povodí PČOV Lochkov, kde je v 
současné době vyhlášen stop stav, do doby  
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zkapacitnění PČOV nebude možno tuto lokalitu 
napojit na stokový systém obce. 
 
 

 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965649 
  

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                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     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 o 1 m 
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Z 3350 / 019 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 12, k.ú. Kamýk 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

rodinný dům, zahrada a garáž 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

veřejné vybavení /VV/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

čistě obytné /OB/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966694 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

     

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966735 
   

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

  

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967391 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu  
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podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967432 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967476 
  

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967514 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967555 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967596 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967631 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
-souhlasíme bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967675 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
-bez připomínek  

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967718 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
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19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966776 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m.  
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Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966818 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965323 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966981 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a  
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stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967022 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967066 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967107 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966859 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  

  

            

             

 

Z 3350 / 019 
    

Str. 330 z 732 
 



             

          

„zákon o IZS“). 
  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 
 

2966887 
  

V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona a s § 
7 zákona o IZS Vám sděluji, že na území 
dotčených změnami vlny 19 Územního plánu 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“) má 
MV RRL spoje ve správě NAKIT s.p. a 1 vysílač 
JSVV (Policejní akademie) ve správě generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR - 
sledovaný jev č. 82a (elektronická komunikace, 
jejich ochranná pásma a zájmová území). RRL 
spoje a jejich ochranná pásma mohou být dotčené 
změnami Z3321, Z3323, Z3331, Z3332, Z3333, 
Z3335, Z3366, Z3373, Z3376, Z3378, Z3350, 
Z3351, Z3353, Z3355, Z3357, Z3358, Z3359, 
Z3360 a Z3362 vlny 19. Údaje k RRL spojům 
včetně ochranných pásem byly poskytnuty v rámci 
aktualizace územně analytických podkladů. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966908 
  

Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásmem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966940 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967253 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 
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3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967305 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

   

           

             

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966419 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html, příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů 
(mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla -  
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https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966462 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966503 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967161 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966612 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

          

            

             

 

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

Bez připomínek 
 

2966648 
  

Bez připomínek. 
  

           

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965282 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 
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126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966378 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965926 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965967 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z  

  

          

            

             

 

Z 3350 / 019 
    

Str. 334 z 732 
 



             

          

3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966008 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
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Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966065 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

          

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967209 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965753 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi  
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Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965794 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965841 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 
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149 Pražská plynárenská Distribuce, 
a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.. 

Jiné 
 

2965885 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

   

           

             

              

 

150 Pražská teplárenská a.s. Jiné 
 

2965731 
  

K předloženému Oznámení o zahájení řízení o 
vydání části změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy máme 
následující připomínky; 
Na vymezeném území změn Z 3357, Z 3366, Z 
3354, Z 3345, Z 3337, Z 3323, Z 3350 a Z 3341 či 
v jejich bezprostřední blízkosti jsou vedena 
stávající podzemní rozvodná tepelná zařízení 
Pražské teplárenské a.s., sloužící k dodávce 
tepelné energie odběratelům v dané lokalitě. 
Požadujeme při navrhování a realizaci staveb 
respektovat zákonné ochranné pásmo tepelných 
rozvodů Pražské teplárenské a.s., a to ve smyslu 
§87 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. 

   

             

              

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965363 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 

   

           

             

              

 

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

Bez připomínek 
 

2965704 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967765 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

   

             

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967808 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965405 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965457 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965498 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965539 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční  
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potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965580 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965650 
  

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                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     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 o 1 m 
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Z 3351 / 019 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 5, k.ú. Radlice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

záměr Delta Radlická 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

nerušící výroby a služeb /VN/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966695 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

     

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966736 
   

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

  

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967392 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu  
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podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967433 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967477 
  

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967515 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967556 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967597 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Nedoporučeno 
 

2967651 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Navrhované změny se nachází v oblastech, kde 
dochází k překračování imisního limitu ročních 
koncentrací benzo(a)pyrenu. Pro budoucí zástavbu 
požadujeme minimalizovat množství nových zdrojů 
znečišťování ovzduší. Budeme proto 
upřednostňovat využití bezemisních zdrojů 
vytápění (tepelná čerpadla, elektrické kotle apod.). 
Upozorňujeme, že u budoucích návrhů záměrů 
budou vyžadovány požadavky vyplývající z 
hlavního koncepčního dokumentu z hlediska 
ochrany ovzduší – Programu zlepšování kvality 
ovzduší – aglomerace Praha CZ01, který přijalo 
HMP jako závazný dokument s cílem v co nejkratší 
době dosáhnout imisních limitů na celém území 
města a trvale je udržet. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967676 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
-bez připomínek  

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967719 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966777 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7.  
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1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966819 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965324 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
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5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966982 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967023 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967067 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967108 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ  
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hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966860 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o IZS“). 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 
 

2966888 
  

V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona a s § 
7 zákona o IZS Vám sděluji, že na území 
dotčených změnami vlny 19 Územního plánu 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“) má 
MV RRL spoje ve správě NAKIT s.p. a 1 vysílač 
JSVV (Policejní akademie) ve správě generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR - 
sledovaný jev č. 82a (elektronická komunikace, 
jejich ochranná pásma a zájmová území). RRL 
spoje a jejich ochranná pásma mohou být dotčené 
změnami Z3321, Z3323, Z3331, Z3332, Z3333, 
Z3335, Z3366, Z3373, Z3376, Z3378, Z3350, 
Z3351, Z3353, Z3355, Z3357, Z3358, Z3359, 
Z3360 a Z3362 vlny 19. Údaje k RRL spojům 
včetně ochranných pásem byly poskytnuty v rámci 
aktualizace územně analytických podkladů. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966909 
  

Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásmem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966941 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967254 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního  
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města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

   

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967306 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

   

           

             

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966420 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z  
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3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html, příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů 
(mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966463 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966504 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967162 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

2967184 
  

Pro úplnost uvádíme: 
Dotčené území se nachází v ochranném pásmu 
metra, s ohledem na připravovanou změnu je třeba 
upozornit na dodržení podmínek výstavby v OPM. 
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166 Institut plánování a rozvoje hl.m. 
Prahy – IPR 

Jiné 
 

2966613 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

          

            

             

 

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

Bez připomínek 
 

2966670 
  

Bez připomínek. 
Pozn.: Toto území je řešeno i současně 
pořizovanou změnou 3326/19 + VVURÚ. 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965283 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966379 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965927 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965968 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966009 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a  

  

          

            

             

 

Z 3351 / 019 
    

Str. 351 z 732 
 



             

          

Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 
 

2966038 
  

POSOUZENÍ NÁVRHU NA VYDÁNÍ ZMĚN VLNY 
19 ÚP SÚ hl. m. PRAHY 
ad) VÝROK 
Na území ochranného pásma PPR se nachází 
následující lokality změn: 
▪ Z 3321/19 - k.ú. Jinonice, Z 3323/19 – k.ú. 
Strašnice, Z 3325/19 – Hlubočepy, Malá Chuchle, 
Z 3335/19 – k.ú. Bubeneč, Z 3337/19 – k.ú. 
Malešice, Z 3341/19 – k.ú. Holešovice, Z 3345/19 
– k.ú.Malešice, Z 3346/19 – k.ú. Dejvice, Z 
3351/19 – k.ú. Radlice, Z 3355/19 – k.ú. Košíře, Z 
3358/19 – 
k.ú. Strašnice, Z 3359/19 – k.ú. Vysočany, Z 
3360/19 – k.ú. Vysočany, Z 3362/19 – k.ú. Radlice. 
 
 
Výrok NPÚ: 
Bez zásadních připomínek. 
 
 
Odůvodnění NPÚ: 
Lokality změn Z 3321/19 - k.ú. Jinonice, Z 3323/19 
– k.ú. Strašnice, Z 3325/19 – Hlubočepy, Malá 
Chuchle, Z 3335/19 – k.ú. Bubeneč, Z 3337/19 – 
k.ú. Malešice, Z 3341/19 – k.ú. Holešovice, Z 
3345/19 – k.ú.Malešice, Z 3346/19 – k.ú. Dejvice, 
Z 3351/19 – k.ú. Radlice, Z 3355/19 – k.ú. Košíře, 
Z 
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3358/19 – k.ú. Strašnice, Z 3359/19 – k.ú. 
Vysočany, Z 3360/19 – k.ú. Vysočany, Z 3362/19 – 
k.ú. Radlice leží na území ochranného pásma 
Pražské památkové rezervace (též OP PPR). Z 
hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nejsou navrhované změny v rozporu s 
podmínkami ochrany určenými pro území OP PPR. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966066 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

          

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967210 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965754 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní  
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napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965795 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965842 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 
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149 Pražská plynárenská Distribuce, 
a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.. 

Jiné 
 

2965886 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

   

           

             

              

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965364 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 

   

           

             

              

 

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

Bez připomínek 
 

2965705 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967766 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

   

             

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967809 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

   

             

              

 

300 MHMPP08Z08YK Souhlas 
 

2966591 
  

Předkládáme Vám tímto naše vyjádření křížení o 
vydání změny vlny 19 č. Z3351/19. Změna v 
městské části Praha 5 k. ú. Radlice s názvem 
„záměr Delta Radlická“ zahrnuje změnu pozemků v 
našem vlastnictví z funkce: nerušící výroby a 
služeb - VN na novou fuknkci: všeobecně smíšené 
s kódem míry využití G / SV-G. 
Se změnou v navrhované podobě souhlasíme. 

   

             

              

 

320 MHMPP096Z3IA Nesouhlas 
 

2967742 
  

Jako majitel pozemku parcelní číslo 615/1 a domu 
číslo popisně 342 vše katastrální území Radlice 
jsme dotčenými osobami v případě navrhované 
změny územního plánu číslo 3351. Touto změnou 
mohou být významným způsobem dotčena naše 
práva. Změna v navrhovaném rozsahu změní 
charakter okolní zástavby a zastíní námi vlastněné 
nemovitosti. 
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Nesouhlasíme s navrženým koeficientem 
zastavitelnosti G, který Je zcela v rozporu s okolní 
zástavbou. Žádám, aby koeficient zastavitelnosti 
byl snížen na místně obvyklý koeficient, kterým je 
maximálně E. 
 
 
ODŮVODNĚNÍ 
Oblast dotčenou změnou územního plánu je 
možné charakterizovat těmito základními 
vlastnosti: 
A. Radlice jsou rozmanitou městskou čtvrtí plnou 
činžovních vil, rozvolněnou zástavbou městského 
typu, velkými zahradami a parky. Domy jsou 
obvykle kreativně rozmístěny, s otevřenou nebo 
volnou uliční čarou a naprosto nikde se nejedná o 
kompaktní zástavbu městského typu. 
 
 
B. Okolní zástavba je omezená koeficienty 
zastavitelnosti do maximální výše E. Tento mají 
pozemky umístěné východně od uvažované 
zástavby. Pozemky na sever mají koeficient B, 
pozemky západně B+D. 
 
 
C. Pro celou oblast je typické vysoké zastoupení 
zeleně. Zde však již v rámci první etapy výstavby 
kancelářských budov byl vykácen park sousedící s 
budovou ČSOB. (fotografie přílohou). 
NESOUHLASÍME S KOEFICIENTEM 
ZASTAVITELNOSTI G Z TĚCHTO DŮVODŮ: 
 
 
A. Tento je naprosto v rozporu s charakterem 
okolní zástavby a může do rozmanitého okolí 
přinést kompaktní zástavbu městského typu, která 
se do této lokality naprosto nehodí 
 
 
B. Navržený koeficient je značně vyšší než 
koeficienty zastavitelnosti okolní zástavby. 
Povolením tak vysokého koeficientu přinese 
významné výškové rozdíly mezi budovami a bude 
znamenat zastínění okolních pozemků a budov. 
 
 
C. Podíl zeleně v dotčeně oblasti bude významně 
nižší než je obvyklé v této oblasti. Z našeho 
pohledu musí město plnit svoji roli ochránce zeleně 
a nemůže schválit, tak významný zásah do 
krajinného rázu. 

  

             

 

322 MHMPP0999RQH Nesouhlas 
 

2967744 
  

Nesouhlasím s návrhem na změnu územního 
plánu hl.m. Prahy číslo 3351/19 pro katastrální  
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území Radlice. 
 
 
Pro projekt území Waltrovka III je tu navrhován 
koeficient zastavitelnosti G, který je zcela v rozporu 
s okolní zástavbou. Žádám, aby koeficient 
zastavitelnosti byl pro toto území diferencován 
podle okolní zástavby, tedy v severní části 
maximálně B. 
 
 
Odůvodnění 
Radlice jsou rozmanitou městskou čtvrtí, v této 
části radlického údolí jsou činžovní vily a rodinné 
domky velkými zahradami a parky. 
Nikde se nejedná o kompaktní zástavbu 
městského typu. 
 
 
Okolní zástavba je charakteristická a omezená 
koeficienty zastavitelnosti do maximální výše 
koeficientu E. 
Koeficient E mají pozemky umístěné východně od 
uvažované zástavby Waltrovka III. Pozemky na 
sever mají koeficient B, pozemky západně B+D. 
 
 
Koeficient G na území Waltrovka III bude 
znamenat významně nižší podíl zeleně než je 
místně obvyklé. Dále zcela znehodnotí severně 
umístěné rodinné domy a parcely, jejichž výstavba 
a podlažnost je striktně omezena koeficientem B. 
 
 
Již v rámci první etapy výstavby kancelářských 
budov byl vykácen park sousedící s budovou 
ČSOB. Schválením koeficientu G by byl projekt 
Waltrovka III významně v rozporu s místně 
obvyklým podílem zeleně daným koeficientem 
zeleně. 
 
 
Z našeho pohledu musí Magistrát hl. m. Prahy a 
Úřad městské části Praha 5 plnit svoji roli ochránce 
zeleně a nemůže schválit, tak významný zásah do 
krajinného rázu. 
 
 
Z výše uvedených důvodů, jako majitel 
sousedících pozemků č. 619 a 618 k. ú. Radlice, 
vznáším námitku proti změně územního plánu 
3351/19. 
 
 

 

  

        

 

Z 3351 / 019 
 

Str. 357 z 732 
 



             

 

318 MHMPP0999XWH Nesouhlas 
 

2967740 
  

Požadovaná změna koeficientu zastavitelnosti /VN/ 
na /SV-G/ je zcela v rozporu s okolní zástavbou 
kde mají většinou koeficient - OB, SV-OB, OB-B. 
Jsou to rodinné a činžovní vily pro které by linie 
nových vysokých staveb směrem na jih byla velmi 
problematická. 
Žádáme proto aby koeficient zastavitelnosti byl 
snížen na místně obvyklý koeficient, kterým je 
maximálně E. 
 
 
Odůvodnění uplatněné námitky: 
Radlice jsou rozmanitou městskou čtvrtí 
charakteristickou činžovními vilami, rozvolněnou 
zástavbou městského typu, velkými zahradami a 
parky. Domy jsou obvykle kreativně rozmístěny, s 
otevřenou nebo volnou uliční čarou a naprosto 
nikde se nejedná o kompaktní zástavbu městského 
typu. 
Okolní zástavba je charakteristická a omezená 
koeficienty zastavitelnosti do maximální výše E. 
Tento mají pozemky umístěné východně od 
uvažované zástavby. Pozemky na sever mají 
koeficient B, pozemky západně B+D. 
Již v rámci první etapy výstavby kancelářských 
budov byl vykácen park sousedící s budovou 
ČSOB. Schválením koeficientu G by byl projekt 
významně v rozporu s místně obvyklým podílem 
zeleně daným koeficientem zeleně. Z našeho 
pohledu musí město plnil svoji roli ochránce zeleně 
a nemůže schválit, tak významný zásah do 
krajinného rázu. 
Nesouhlasíme tedy s koeficientem G z dále 
uvedených důvodů. Tento je naprosto v rozporu s 
charakterem okolní zástavby, je významně vyšší 
než koeficienty zastavitelnosti okolní zástavby a 
bude znamenat významně nižší podíl zeleně než je 
místně obvyklé. Dále zcela znehodnotí severně 
umístěné rodinné domy a parcely, jejichž výstavba 
a podlažnost je striktně omezena koeficientem B. 
Při prezentaci projektu v Penta Real Estate dne 
13.3. (což jsme hodnotili velmi pozitivně) nám bylo 
přislíbeno, že stavby které přiléhají přímo k našim 
pozemkům budou limitovány maximálně 4mi patry, 
takže koeficient E by byl zcela postačující. 

  

            

             

 

319 MHMPP0999XXC Nesouhlas 
 

2967741 
  

Námitka: 
Požadovaná změna koeficientu zastavitelnosti /VN/ 
na /SV-G/je zcela v rozporu s okolní zástavbou kde 
stavby mají většinou koeficient - OB, SV-OB, OB-
B. Jsou to rodinné a činžovní vily pro které by linie 
nových vysokých staveb směrem na jih byla velmi 
problematická. 
Žádáme proto aby koeficient zastavitelnosti byl 
snížen na místně obvyklý koeficient, kterým je 
maximálně E. 
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Odůvodnění: 
Radlice jsou rozmanitou městskou čtvrtí 
charakteristickou činžovními vilami, rozvolněnou 
zástavbou městského typu, velkými zahradami a 
parky. Domy jsou obvykle kreativně rozmístěny, s 
otevřenou nebo volnou uliční čarou a naprosto 
nikde se nejedná o kompaktní zástavbu městského 
typu. 
 
 
Okolní zástavba je charakteristická a omezená 
koeficienty zastavitelnosti do maximální výše E. 
Tento mají pozemky umístěné východně od 
uvažované zástavby. Pozemky na sever mají 
koeficient B, pozemky západně B+D. 
 
 
Již v rámci první etapy výstavby kancelářských 
budov byl vykácen park sousedící s budovou 
ČSOB. Schválením koeficientu G by byl projekt 
významně v rozporu s místně obvyklým podílem 
zeleně daným koeficientem zeleně. Z našeho 
pohledu musí město plnit svoji roli ochránce zeleně 
a nemůže schválit, tak významný zásah do 
krajinného rázu. 
 
 
Nesouhlasíme tedy s koeficientem G z dále 
uvedených důvodů. Tento je naprosto v rozporu s 
charakterem okolní zástavby, je významně vyšší 
než koeficienty zastavitelnosti okolní zástavby a 
bude znamenat významně nižší podíl zeleně než je 
místně obvyklé. Dále zcela znehodnotí severně 
umístěné rodinné domy a parcely, jejichž výstavba 
a podlažnost je striktně omezena koeficientem B. 
 
 
Při prezentaci projektu v Penta Real Estate dne 
13.3. (což jsme hodnotili velmi pozitivně) nám bylo 
přislíbeno, že stavby které přiléhají přímo k našim 
pozemkům budou limitovány maximálně 4mi patry, 
takže koeficient E by byl zcela postačující. 

  

             

 

321 MHMPXPDLYEF7 Nesouhlas 
 

2967743 
  

Jako účastník řízení - majitel sousedícího pozemku 
č. 617 k. ú Radlice - nesouhlasím s návrhem na 
změnu územního plánu hl. m. Prahy číslo 3351/19 
pro katastrální území Radlice. 
 
 
Pro projekt Waltrovka III je navrhován koeficient 
zastavitelnosti "G", který je zcela v rozporu s okolní 
zástavbou. S tímto návrhem nesouhlasím a 
žádám, aby koeficient zastavitelnosti byl pro toto 
území stanoven diferencovaně podle okolní 
zástavby, tedy v severní části maximálně "B". 
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Odůvodnění 
-V této části radlického údolí jsou činžovní vily a 
rodinné domky s velkými zahradami a parky, vše s 
koeficientem "B". Nikde se nejedná o kompaktní 
výškovou zástavbu městského typu. -Východně od 
uvažovaného projektu Waltrovka III je koeficient 
"E". 
-Západně od uvažovaného projektu Waltrovka III je 
koeficient "B + D". 
-Koeficient "G" projektu Waltrovka III významně 
vybočuje z územního charakteru celé oblasti a 
bude znamenat mj. i významně nižší podíl zeleně 
než je místně obvyklé. 
-Schválení koeficientu "G" pro projekt Waltrovka III 
silně znehodnotí severně umístěné rodinné domy a 
parcely, kde je můj pozemek p. č. 617 k. ú. Radlice 
a kde je výstavba a podlažnost omezena 
koeficientem "B". 
Radlické údolí bylo silně postiženo již vykácením 
parku sousedícího s budovou ČSOB, další 
poškození životního prostředí schválením 
koeficientu "G" významně poškodí celou oblast. 
Magistrát hl. m. Prahy a Úřad městské části Praha 
5 by měl plnit roli ochránce zeleně a neměl by 
schválit tak významný negativní zásah do 
krajinného rázu. 
Z výše uvedených důvodů vznáším námitku proti 
změně územního plánu č. 3351/19. 
 
 

 

  

             

 

322 MHMPXPDM1HBM Nesouhlas 
 

2967744 
  

Nesouhlasím s návrhem na změnu územního 
plánu hl.m. Prahy číslo 3351/19 pro katastrální 
území Radlice. 
 
 
Pro projekt území Waltrovka III je tu navrhován 
koeficient zastavitelnosti G, který je zcela v rozporu 
s okolní zástavbou. Žádám, aby koeficient 
zastavitelnosti byl pro toto území diferencován 
podle okolní zástavby, tedy v severní části 
maximálně B. 
 
 
Odůvodnění 
Radlice jsou rozmanitou městskou čtvrtí, v této 
části radlického údolí jsou činžovní vily a rodinné 
domky velkými zahradami a parky. 
Nikde se nejedná o kompaktní zástavbu 
městského typu. 
 
 
Okolní zástavba je charakteristická a omezená 
koeficienty zastavitelnosti do maximální výše 
koeficientu E. 
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Koeficient E mají pozemky umístěné východně od 
uvažované zástavby Waltrovka III. Pozemky na 
sever mají koeficient B, pozemky západně B+D. 
 
 
Koeficient G na území Waltrovka III bude 
znamenat významně nižší podíl zeleně než je 
místně obvyklé. Dále zcela znehodnotí severně 
umístěné rodinné domy a parcely, jejichž výstavba 
a podlažnost je striktně omezena koeficientem B. 
 
 
Již v rámci první etapy výstavby kancelářských 
budov byl vykácen park sousedící s budovou 
ČSOB. Schválením koeficientu G by byl projekt 
Waltrovka III významně v rozporu s místně 
obvyklým podílem zeleně daným koeficientem 
zeleně. 
 
 
Z našeho pohledu musí Magistrát hl. m. Prahy a 
Úřad městské části Praha 5 plnit svoji roli ochránce 
zeleně a nemůže schválit, tak významný zásah do 
krajinného rázu. 
 
 
Z výše uvedených důvodů, jako majitel 
sousedících pozemků č. 619 a 618 k. ú. Radlice, 
vznáším námitku proti změně územního plánu 
3351/19. 
 
 

 

  

             

 

321 MHMPXPDM1HBM Nesouhlas 
 

2967743 
  

Jako účastník řízení - majitel sousedícího pozemku 
č. 617 k. ú Radlice - nesouhlasím s návrhem na 
změnu územního plánu hl. m. Prahy číslo 3351/19 
pro katastrální území Radlice. 
 
 
Pro projekt Waltrovka III je navrhován koeficient 
zastavitelnosti "G", který je zcela v rozporu s okolní 
zástavbou. S tímto návrhem nesouhlasím a 
žádám, aby koeficient zastavitelnosti byl pro toto 
území stanoven diferencovaně podle okolní 
zástavby, tedy v severní části maximálně "B". 
 
 
Odůvodnění 
-V této části radlického údolí jsou činžovní vily a 
rodinné domky s velkými zahradami a parky, vše s 
koeficientem "B". Nikde se nejedná o kompaktní 
výškovou zástavbu městského typu. -Východně od 
uvažovaného projektu Waltrovka III je koeficient 
"E". 
-Západně od uvažovaného projektu Waltrovka III je 
koeficient "B + D". 
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-Koeficient "G" projektu Waltrovka III významně 
vybočuje z územního charakteru celé oblasti a 
bude znamenat mj. i významně nižší podíl zeleně 
než je místně obvyklé. 
-Schválení koeficientu "G" pro projekt Waltrovka III 
silně znehodnotí severně umístěné rodinné domy a 
parcely, kde je můj pozemek p. č. 617 k. ú. Radlice 
a kde je výstavba a podlažnost omezena 
koeficientem "B". 
Radlické údolí bylo silně postiženo již vykácením 
parku sousedícího s budovou ČSOB, další 
poškození životního prostředí schválením 
koeficientu "G" významně poškodí celou oblast. 
Magistrát hl. m. Prahy a Úřad městské části Praha 
5 by měl plnit roli ochránce zeleně a neměl by 
schválit tak významný negativní zásah do 
krajinného rázu. 
Z výše uvedených důvodů vznáším námitku proti 
změně územního plánu č. 3351/19. 
 
 

 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965406 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965432 
  

Plánovaná zástavba může být napojena na 
vodovodní síť až po realizaci nové redukční šachty 
poblíž ulice Peroutkova. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965458 
  

Z hlediska nadřazeného systému 
odkanalizování má PVS k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965499 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965540 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965581 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965609 
  

Nutno respektovat sběrač jednotné kanalizace VP 
600/1000 při jižní hranici řešeného pozemku, v 
ploše je plánovaná trasa přeložky kanalizace při ul. 
Radlická stavebníkem Investiční Delta. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965651 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami  
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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                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     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 o 1 m 
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Místa akce: 
               

 

Praha 20, k.ú. Horní Počernice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

zrušení recyklace stavebního odpadu 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

odpadové hospodářství /TVO/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

nerušící výroby a služeb s kódem míry využití území E /VN-E/ 
zrušení VPS 10/TO/25 

  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

40 MČ Praha 20, starosta Souhlas 
 

2967370 
   

Rada MČ Praha 20 doporučuje Zastupitelstvu MČ 
souhlasit s navrženou změnou. 
 
    •  zrušení VPS 10/TO/25 Horní počernice - 
recyklace stavebního odpadu 

     

                 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966696 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 
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9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966737 
  

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

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967393 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967434 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967478 
  

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967516 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967557 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967598 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967632 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
-souhlasíme bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967677 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
-bez připomínek  

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967720 
  

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

  

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966778 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o  
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prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966820 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965325 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966983 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č.  
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458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967024 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967068 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967109 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
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7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966861 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o IZS“). 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966942 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967255 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967307 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

  

          

            

             

 

12 Obvodní báňský úřad pro území 
hl.m. Prahy a kraje 
Středočeského 
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13 Státní energetická inspekce ČR, 
územní inspektorát pro hl.m. 
Prahu 

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966421 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html, příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů 
(mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických  
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pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966464 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966505 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967163 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966614 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

          

            

             

 

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

Bez připomínek 
 

2966649 
  

Bez připomínek. 
  

           

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965284 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966380 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965928 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z  
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3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965969 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_pl 
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an/aktualne_porizovane_zmeny/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966010 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966067 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných  
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písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967211 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965755 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965796 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965843 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ  
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plynárenská, a.s.. 
      

HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2965887 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

  

          

            

             

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965365 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 
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141 Technická správa komunikací 
hl.m. Prahy - příspěvková 
organizace 

Bez připomínek 
 

2965706 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967767 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

   

             

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967810 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

   

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965407 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965459 
  

Z hlediska nadřazeného systému 
odkanalizování má PVS k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965500 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965541 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965582 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Nesouhlas 
 

2965610 
  

Lokalita leží v povodí PČOV Čertousy, kde je v 
současné době vyhlášen stop stav; jedná se o 
změnu s výrazným navýšením počtu připojených 
EO na PČOV Čertousy. Návrh rekonstrukce PČOV 
s tímto zvýšením počtu EO nepočítá a z tohoto 
důvodu nesouhlasíme se změnou navýšení EO. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965652 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a  
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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                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     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 o 1 m 
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Místa akce: 
               

 

Praha 2   , k.ú. Vinohrady 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

výstavba obchodně administrativního objektu 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

všeobecně smíšené s kódem míry využití území K /SV-K/ 
závazný regulativ podmíněnosti staveb č. 16 (Z 1027/06) - Realizace zástavby za Národním muzeem 

 

                  

 

Na: 
               

 

všeobecně smíšené s kódem míry využití území S /SV-S/ 
zrušení závazného regulativu podmíněnosti staveb č. 16 

  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966697 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

     

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966738 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými  
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účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). 
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. 
Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 
a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 

  

          

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

      

        

          

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967394 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967435 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967479 
  

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967517 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967558 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967599 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967633 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
-souhlasíme bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967678 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
-bez připomínek  

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967721 
  

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

  

            

             

 

Z 3353 / 019 
    

Str. 383 z 732 
 



             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966779 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
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● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Nesouhlas 
 

2966798 
  

POSOUZENÍ NÁVRHU NA VYDÁNÍ ZMĚN VLNY 
19 ÚP SÚ hl. m. PRAHY 
ad) VÝROK 
▪ Z 3353/19 území památkové zóny 
Městská část: Praha 2 
Katastrální území: Vinohrady 
Parcelní číslo: dle vymezení v grafické části 
Hlavní cíl změny: změna funkčního využití ploch, 
zrušení podmíněnosti staveb 
z funkce: 
všeobecně smíšené s kódem míry využití území K 
/SV-K/ 
na funkci: 
všeobecně smíšené s kódem míry využití území S 
/SV-S/ 
výstavba obchodně administrativního objektu 
Výrok: 
Ministerstvo kultury zásadně nesouhlasí s 
předloženým návrhem. 
Odůvodnění: 
Lokalita změny Z 3353/19 se nachází na území 
památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice, 
prohlášené Vyhláškou hlavního města Prahy č. 
10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí 
území hlavního města Prahy za památkové zóny a 
o určení podmínek jejich ochrany. Jedná se o 
změnu ÚP SÚ HMP, která je opakovaně 
předkládána k posouzení. 
Posuzovaná změna leží při hranici Památkové 
rezervace v hl. m. Praze, na území památkové 
zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice v městské části  

  

            

             

 

Z 3353 / 019 
    

Str. 385 z 732 
 



        

     

Praha 2, 3 a 10, prohlášené Vyhláškou hl. m. 
Prahy č. 10 ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí 
území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení 
podmínek jejich ochrany (dále jen Vyhláška hl. m. 
Prahy č. 10). Na základě tohoto legislativního 
nástroje jde o území plošné památkové ochrany, 
jehož ochrana je deklarována na základě §1, 2, 6, 
9, 17 a §22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči a ukotvena v následných právních 
předpisech, na základě kterých bylo území 
prohlášena za památkovou zónu. 
Dle podmínek ochrany určených ve výše uvedené 
Vyhlášce hl. m. Prahy č. 10 čl. 3 bodů a), b), c) a d) 
jsou, předmětem ochrany, mimo jiné, historický 
půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová 
skladba; urbanistická struktura, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů, uměleckořemeslné 
prvky, historické podzemní prostory a v neposlední 
řadě i panorama památkových zón. 
Opakovaně předkládaná změna vymezuje na 
území památkové zóny novou zástavbu v místě, 
kde se žádná zástavba v minulosti nenacházela. V 
této souvislosti není tak možné souhlasit s citací 
uvedenou v odůvodnění: Řešené území změny se 
dle ZÚR hl. m. Prahy nachází v oblasti stávajícího 
celoměstského centra, kde je nutné respektovat 
statut Památkové rezervace v hl. m. Praze a 
navazujících památkových zón. Návrh změny tento 
princip dodržuje, předpokládaný záměr navazuje 
na stávající blokovou strukturu Vinohrad včetně 
výškového uspořádání, neboť návrh změny je 
zcela v rozporu s výše uvedeným předmětem 
ochrany na území památkové zóny Vinohrady, 
Žižkov, Vršovice. 
Území památkové zóny je nutno respektovat jako 
území plošně chráněné, a tím i stabilizované. 
Možné jsou pouze obnovy jednotlivých objektů na 
základě historické situace, stejně tak dostavby 
proluk či doplnění zástavby, která se v minulosti z 
různých důvodů nedochovala, a to v souladu s čl. 4 
Vyhlášky hl. m. Prahy č. 10 bodů a)-d). Pokud by 
tomu tak nebylo, ztratila by plošná památková 
ochrana zcela svůj smysl. Bod a) hovoří o respektu 
prostorového a funkčního uspořádání území, 
jakožto zhodnocování urbanistické skladby území. 
V posuzované lokalitě se v současné době nachází 
vyústění železničních tunelů směrem do území 
hlavního nádraží, urbanistická struktura je daná a 
chráněná na základě bodu b) čl. 3 Vyhlášky hl. m. 
Prahy č. 10. 
Proklamovaný záměr navázání na stávající 
blokovou strukturu Vinohrad včetně výškového 
uspořádání naprosto nerespektuje deklarovanou 
ochranu území a je v rozporu dále i zejména s 
body b) a c) Vyhlášky hl. m. Prahy č. 10, neboť 
navrhuje nový stavební objem nad prostor kolejiště 
železničního nádraží a vnáší tak do území novou  
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hmotu, která by výrazným způsobem mohla ovlivnit 
stávající a památkově chráněnou strukturu této 
části území památkové zóny Vinohrady, Žižkov, 
Vršovice. Nová hmota zamýšleného obchodně 
administrativního objektu by výrazným způsobem 
ovlivnila i blízké pohledy na území Památkové 
rezervace v hl. m. Praze, zejména pohledy na 
Národní muzeum (starou i novou budovu), objekt 
Státní opery, ale i na historickou budovu hlavního 
nádraží. 
Historickou památkově chráněnou strukturu 
památkové zóny nelze „zatěžovat“ nad rámec 
únosnosti území a v rozporu s uvedenými 
zákonnými předpisy. Takový přístup by mohl 
způsobit nejen poškození dochované urbanistické 
struktury, ale i nevratné škody na historickém 
stavebním fondu (portály tunelů hlavního nádraží). 
Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území, které v daném místě spočívají zejména v 
dochované urbanistické struktuře posuzovaného 
území, pohledových vazbách s území Památkové 
rezervace v hl. m. Praze, ale které zahrnují i 
historické podzemní prostory, kterými železniční 
tunely bezesporu jsou1, je změna v rozporu s 
podmínkami ochrany určenými v této vyhlášce pro 
tuto část území památkové zóny a není možné s ní 
souhlasit. 
 
 
 
 
1 Viz čl. 3 bod c) Vyhlášky hl. m. Prahy č. 10 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966821 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965326 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966984 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného  
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bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967025 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967069 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967110 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
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7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966862 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o IZS“). 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 
 

2966889 
  

V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona a s § 
7 zákona o IZS Vám sděluji, že na území 
dotčených změnami vlny 19 Územního plánu 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“) má 
MV RRL spoje ve správě NAKIT s.p. a 1 vysílač 
JSVV (Policejní akademie) ve správě generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR - 
sledovaný jev č. 82a (elektronická komunikace, 
jejich ochranná pásma a zájmová území). RRL 
spoje a jejich ochranná pásma mohou být dotčené 
změnami Z3321, Z3323, Z3331, Z3332, Z3333, 
Z3335, Z3366, Z3373, Z3376, Z3378, Z3350, 
Z3351, Z3353, Z3355, Z3357, Z3358, Z3359, 
Z3360 a Z3362 vlny 19. Údaje k RRL spojům 
včetně ochranných pásem byly poskytnuty v rámci 
aktualizace územně analytických podkladů. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966910 
  

Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásmem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966943 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967256 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s  
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ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

   

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967308 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

   

           

             

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966422 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha. 
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eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemni
ho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_pl
anu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, 
příslušných geologických, ložiskových a 
inženýrsko-geologických podkladů (mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966465 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966506 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967164 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966615 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

          

            

             

 

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

Bez připomínek 
 

2966650 
  

Bez připomínek. 
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130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965285 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966381 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965929 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965970 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z  
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3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966011 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 1981; vedené v ÚSKP ČR 
pod číslem rejstř. 3333. 
● Řešené území je nutno chápat jako území s  
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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. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Nesouhlas 
 

2966044 
  

Z 3353/19 území památkové zóny 
Městská část: Praha 2 
Katastrální území: Vinohrady 
Parcelní číslo: dle vymezení v grafické části 
Hlavní cíl změny: změna funkčního využití ploch, 
zrušení podmíněnosti staveb 
z funkce: všeobecně smíšené s kódem míry využití 
území K /SV-K/ 
na funkci: všeobecně smíšené s kódem míry 
využití území S /SV-S/ 
výstavba obchodně administrativního objektu 
Výrok NPÚ: Ministerstvu kultury doporučujeme 
zásadně nesouhlasit. 
 
 
Odůvodnění NPÚ: 
Lokalita změny Z 3353/19 se nachází na území 
památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice, 
prohlášené Vyhláškou hlavního města Prahy č. 
10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí 
území hlavního města Prahy za památkové zóny a 
o určení podmínek jejich ochrany. 
Jedná se o změnu ÚP SÚ HMP, která je 
opakovaně předkládána k posouzení. V této 
souvislosti uvádíme, že Národní památkový ústav 
ke změně opakovaně vydával negativní písemná 
vyjádření. 
Posuzovaná změna leží při hranici Památkové 
rezervace v hl. m. Praze, na území památkové 
zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice v městské části 
Praha 2, 3 a 10, prohlášené Vyhláškou hl. m. 
Prahy č. 10 ze dne 28. 2. 1994 o prohlášení částí 
území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení 
podmínek jejich ochrany (dále jen Vyhláška hl. m. 
Prahy č. 10). Na základě tohoto legislativního 
nástroje jde o území plošné památkové ochrany, 
jehož ochrana je deklarována na základě §§ 1, 2, 
6, 9, 17 a §22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči a ukotvena v následných právních 
předpisech, na základě kterých bylo území 
prohlášena za památkovou zónu. 
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Dle podmínek ochrany určených ve výše uvedené 
Vyhlášce hl. m. Prahy č. 10 čl. 3 bodů a), b), c) a d) 
jsou, předmětem ochrany, mimo jiné, historický 
půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová 
skladba; urbanistická struktura, charakter objektů a 
pozemků, architektura objektů, 
uměleckořemeslné prvky, historické podzemní 
prostory a v neposlední řadě i panorama 
památkových zón. 
Opakovaně předkládaná změna vymezuje na 
území památkové zóny novou zástavbu v místě, 
kde se žádná zástavba v minulosti nenacházela. V 
této souvislosti není tak možné souhlasit s citací 
uvedenou v odůvodnění: Řešené území změny se 
dle ZÚR hl. m. Prahy nachází v oblasti stávajícího 
celoměstského centra, kde je nutné respektovat 
statut Památkové rezervace v hl. m. Praze a 
navazujících památkových zón. Návrh změny tento 
princip dodržuje, předpokládaný záměr navazuje 
na stávající blokovou strukturu Vinohrad včetně 
výškového uspořádání, neboť návrh změny je 
zcela v rozporu s výše uvedeným předmětem 
ochrany na území památkové zóny Vinohrady, 
Žižkov, Vršovice. 
Území památkové zóny je nutno respektovat jako 
území plošně chráněné, a tím i stabilizované. 
Možné jsou pouze obnovy jednotlivých objektů na 
základě historické situace, stejně tak dostavby 
proluk či doplnění zástavby, která se v minulosti z 
různých důvodů nedochovala, a to v souladu s čl. 4 
Vyhlášky hl. m. Prahy č. 10 bodů a)-d). Pokud by 
tomu tak nebylo, ztratila by plošná památková 
ochrana zcela svůj smysl. Bod a) hovoří o respektu 
prostorového a funkčního uspořádání území, 
jakožto zhodnocování urbanistické skladby území. 
V posuzované lokalitě se v současné době nachází 
vyústění železničních tunelů směrem do území 
hlavního nádraží, urbanistická struktura je daná a 
chráněná na základě bodu b) čl. 3 Vyhlášky hl. m. 
Prahy č. 10. 
 
 
Proklamovaný záměr navázání na stávající 
blokovou strukturu Vinohrad včetně výškového 
uspořádání naprosto nerespektuje deklarovanou 
ochranu území a je v rozporu dále i zejména s 
body b) a c) Vyhlášky hl. m. Prahy č. 10, neboť 
navrhuje nový stavební objem nad prostor kolejiště 
železničního nádraží a vnáší tak do území novou 
hmotu, která by výrazným způsobem mohla ovlivnit 
stávající a památkově chráněnou strukturu této 
části území památkové zóny Vinohrady, Žižkov, 
Vršovice. Nová hmota zamýšleného obchodně 
administrativního objektu by výrazným způsobem 
ovlivnila i blízké pohledy na území Památkové  
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rezervace v hl. m. Praze, zejména pohledy na 
Národní muzeum (starou i novou budovu), objekt 
Státní opery, ale i na historickou budovu hlavního 
nádraží. 
Historickou památkově chráněnou strukturu 
památkové zóny nelze „zatěžovat“ nad rámec 
únosnosti území a v rozporu s uvedenými 
zákonnými předpisy. Takový přístup by mohl 
způsobit nejen poškození dochované urbanistické 
struktury, ale i nevratné škody na historickém 
stavebním fondu (portály tunelů hlavního nádraží). 
Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území, které v daném místě spočívají zejména v 
dochované urbanistické struktuře posuzovaného 
území, pohledových vazbách s území Památkové 
rezervace v hl. m. Praze, ale které zahrnují i 
historické podzemní prostory, kterými železniční 
tunely bezesporu jsou2, je změna v rozporu s 
podmínkami ochrany určenými v této vyhlášce pro 
tuto část území památkové zóny a není možné s ní 
souhlasit. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966068 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

          

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967212 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965756 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z  
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3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965797 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965844 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN  
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12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

   

              

 

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

Jiné 
 

2965888 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

   

           

             

              

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965366 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 

   

           

             

              

 

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

Bez připomínek 
 

2965707 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

144 České dráhy, a.s., generální 
ředitelství 

Souhlas 
 

2967833 
  

Předkládáme Vám tímto naše vyjádření k řízení o 
vydání změny vlny 19 č. 3353/19. Změna v 
městské části Praha 2 k. ú. Vinohrady s názvem 
"White Water" zahrnuje změnu části pozemku 
4372/1, plocha nad kolejištěm u vyúšténí 
Vinohradských tunelů, ve vlasniství společnosti 
České dráhy a.s., ke kterým má věcná práva 
vázaná smlouvou společnost CR-City a.s., a ro ze 
stávajícího způsobu využutí SV-K na Sv-S, se 
současným návrhem KPP=4,8 a KZ=0 s tím, že 
zeleň bude uplatnéna v projektu samostatně na 
plochách v parteru, případně na střechách objektu 
a okolí mimo rostlý terén. 
 
 
Se změnou v navrhované podobě souhlasíme. 
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26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967768 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

  

            

             

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967811 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

  

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965408 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965460 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965501 
  

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

 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965542 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965583 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965611 
  

Nutno respektovat stoku jednotné kanalizace DN 
450 (Kanálka) a její spadiště u jihovýchodní 
hranice pozemku, v místě je plánována 
rekonstrukce kanalizace v ul. Španělská a 
výstavba nového spadiště - nově vedená stoka 
propojuje VP 600/800 se sběračem A-A1400/2200 
v ulici Legerova. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965653 
  

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  
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potrubí 
U řadů nad DN 
500                                                        2,5 m od 
vnějšího líce potrubí 
U čerpacích stanic, vodojemů a 
dalších                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     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 o 1 m 
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Z 3354 / 019 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 9, k.ú. Hloubětín 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

lokalita Hloubětín 61 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

nerušící výroby a služeb /VN/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966698 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

     

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966739 
   

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

  

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967395 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu  
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podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967436 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967480 
  

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967518 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967559 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967600 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Nedoporučeno 
 

2967652 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
Navrhované změny se nachází v oblastech, kde 
dochází k překračování imisního limitu ročních 
koncentrací benzo(a)pyrenu. Pro budoucí zástavbu 
požadujeme minimalizovat množství nových zdrojů 
znečišťování ovzduší. Budeme proto 
upřednostňovat využití bezemisních zdrojů 
vytápění (tepelná čerpadla, elektrické kotle apod.). 
Upozorňujeme, že u budoucích návrhů záměrů 
budou vyžadovány požadavky vyplývající z 
hlavního koncepčního dokumentu z hlediska 
ochrany ovzduší – Programu zlepšování kvality 
ovzduší – aglomerace Praha CZ01, který přijalo 
HMP jako závazný dokument s cílem v co nejkratší 
době dosáhnout imisních limitů na celém území 
města a trvale je udržet. 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967679 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
-bez připomínek  

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967722 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966780 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7.  
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1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966822 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965327 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
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5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966985 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967026 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967070 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967111 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ  
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hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966863 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o IZS“). 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966944 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967257 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967309 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při  

  

          

            

             

 

Z 3354 / 019 
    

Str. 408 z 732 
 



              

          

posuzování jednotlivých ploch. 
   

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966423 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html, příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů 
(mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném  

   

           

             

              

 

Z 3354 / 019 
    

Str. 409 z 732 
  



             

          

území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966466 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966507 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967165 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

2967186 
  

Pro úplnost uvádíme: 
V zájmovém území se nachází pozemek parc. č. 
1649/1 k.ú. Hloubětín, který je přístupovou cestou 
k měnírně Poděbradská. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966616 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

          

            

             

 

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

Částečný souhlas 
 

2966671 
  

Pro další fáze územní přípravy požadujeme zajistit 
realizaci plnohodnotného uličního propojení mezi 
Poděbradskou třídou a Sousedíkovou ulicí. Z 
důvodu účelné dopravní obsluhy transformačních 
ploch a vzhledem k návaznostem na stávající uliční 
síť by vedení nové ulice zasáhlo do předmětné 
plochy VN. Průběh ulice bude možno podrobněji 
stanovit po projednání studie pořizované MČ Praha 
9 jako podklad pro koordinaci změn v území. (Týká 
se to také sousední Z 3288/18 ve fázi návrhu 
zadání a podnětu ke změně P 8/2019.) 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965286 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy  
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sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966382 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965930 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965971 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z  
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3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966012 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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  
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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. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966069 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

          

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967213 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965757 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční,  
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obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965798 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965845 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření  

  

          

            

             

 

Z 3354 / 019 
    

Str. 414 z 732 
 



              

          

„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

   

              

 

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

Jiné 
 

2965889 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

   

           

             

              

 

150 Pražská teplárenská a.s. Jiné 
 

2965732 
  

K předloženému Oznámení o zahájení řízení o 
vydání části změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy máme 
následující připomínky; 
Na vymezeném území změn Z 3357, Z 3366, Z 
3354, Z 3345, Z 3337, Z 3323, Z 3350 a Z 3341 či 
v jejich bezprostřední blízkosti jsou vedena 
stávající podzemní rozvodná tepelná zařízení 
Pražské teplárenské a.s., sloužící k dodávce 
tepelné energie odběratelům v dané lokalitě. 
Požadujeme při navrhování a realizaci staveb 
respektovat zákonné ochranné pásmo tepelných 
rozvodů Pražské teplárenské a.s., a to ve smyslu 
§87 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. 

   

             

              

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965367 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 

   

           

             

              

 

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

Bez připomínek 
 

2965708 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967769 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

   

             

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967812 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání  
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nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

  

             

 

325 MHMPXPDM8J08 Nesouhlas 
 

2967832 
  

Dovolujeme si Vám předložit námitky vztahující se 
k návrhu změny Z 3354/19 územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy, která byla 
veřejně projednána dne 11. 3. 2020. 
 
 
Údaje o nemovitosti dotčené Změnou Z 3354: 
Pozemky parc. č. 1652/1, 1652/2, 1652/3, 1652/4 a 
1652/7, všechny v k.ú. Hloubětín, zapsané na LV 
433 pro k.ú. Hloubětín (dále jen „Pozemky“). 
Vymezení území dotčeného námitkou: Pozemky 
parc. č. 1652/1, 1652/2, 1652/3, 1652/4 a 1652/7, 
všechny v k.ú. Hloubětín, zapsané na LV 433 pro 
k.ú. Hloubětín. 
 
 
Vymezení námitek 
Dne 5. 2. 2020 bylo Účastníkovi doručeno 
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy s tím, že nejpozději do 7 dnů ode dne 
veřejného projednání, tj. do 18. 3. 2020 včetně, lze 
uplatnit námitky k vystaveným návrhům 
změn vlny 19 územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, a to i k návrhu Změny Z 
3354/19 (dále jen „Změna Z 3354“). Navrhovanou 
Změnou Z 3354 ve znění tak, jak je nyní 
zveřejněno, by došlo ke změně funkčního využití 
plochy na území Pozemků o celkové výměře 
13.335 m2, a to z původního funkčního využití – 
VN (nerušící výroby a služeb) na funkční využití 
SV-G, tedy všeobecně smíšené s kódem míry 
využití „G“. K navrhované Změně Z 3354 podává 
společnost následující námitky: Účastníkem byl v 
souvislosti s níže uvedenou plánovanou výstavbou 
dne 17. 5. 2018 a 20. 8. 2018 podán k Úřadu MČ 
Praha 9 Podnět na pořízení změny územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy zkráceným 
postupem ve smyslu ust. § 55a zákona č. 
183/2006 Sb., stavebního zákona (dále jen „podnět 
Účastníka“), kterým se Účastník domáhal pořízení 
změny územního plánu v území řešeném Změnou 
Z 3354. Konkrétně v podnětu Účastníka navrhoval 
změnu řešeného území o rozloze cca 13.011 m2, a 
to z původního využití VN (pozn. tak, jak nyní 
navrhuje Změna Z 3354/19) na funkční využití OV-
H. Navrhovaná změna územního plánu 
Účastníkem se v porovnání se Změnou Z 3354 
týkala území o stejném rozsahu a poloze. 
 
 
Návrh Změny Z 3354 má změnit funkční využití VN  
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na funkční využití SV-G na území, na kterém 
Účastník plánuje zástavbu spočívající v 
rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 261/61, 
provedení souvisejících stavebních úprav okolí 
objektu a rehabilitace příslušné části ulice 
Poděbradská z její severní části, to vše s 
navýšením koeficientu zeleně ze stávajících 11 % 
na navrhovaných 35–40 % (dále jen „Projekt“). 
Charakteristická výšková hladina území Z hlediska 
výškové regulace jsou hlavní objekty na 
Pozemcích ve funkční ploše VN severně od ulice 
Poděbradská do 5-7 NP s posledním nadzemním 
podlažím pouze v části půdorysu objektu. Objekty 
umístěné na Pozemcích mají maximální výšku 
hlavní římsy 26 m, což dle ust. § 25 odst. 2 písm. f) 
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) odpovídá 
výškové hladině VI s výškou 16–26 m. V blízkosti 
Pozemků se nachází administrativní objekt Tesly 
Hloubětín s 8 NP a bytový dům s cca 15 NP v ulici 
Nademlejnská, které je možné zatřídit dle výše 
uvedeného ustanovení pražských stavebních 
předpisů do hladiny VII s výškou 21–40 m. 
 
 
Základní bilance a charakteristiky stávajících 
objektů na Pozemcích Na Pozemcích se nacházejí 
tři hlavní objekty sloužící k obchodně 
administrativním a skladovacím účelům a dále 
několik vedlejších jednopodlažních objektů 
vrátnice, areálové rozvody s velkoodběratelskou 
trafostanicí, objekt hudební zkušebny a tři 
skladovací haly. 
 
 
Stávající míra využití území 
Dle výše uvedených bilancí se na Pozemcích 
nachází stávající zástavba s celkovým HPP cca 
24.633 m2. Stávající míra využití Pozemků 
odpovídá dle platného územního plánu kódu míry 
využití území „H“ (KPP 2,2). 
Stávající objekty jsou při splnění aktuálních 
legislativních požadavků a normových standardů z 
hlediska obestavěného prostoru jejich nadzemní 
částí srovnatelné s moderní osmipodlažní 
zástavbou se standardními konstrukčními výškami 
o celkové HPP cca 32.500 m2, což by dle platného 
územního plánu odpovídalo kódu míry využití 
území „I“ (KPP 2,6). V případě platnosti Změny 
Z3354, a tudíž změny funkčního využití území na 
SV-G (KPP 1,8), by Účastník, jakožto vlastník 
Pozemků, byl poškozen na svých právech z 
důvodu ztráty kapacity HPP na Pozemcích. 
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Podmiňující investice rehabilitace brownfieldu 
Pozemky jsou z 89 % jejich celkové plochy 
zastavěné a pro úspěšnou funkční a urbanistickou 
transformaci lokality bude nezbytné provést 
demolice většiny stávajících objektů a značné 
úpravy stávající dopravní a technické 
infrastruktury, které vyplývají zejména z požadavků 
na řešení území dle urbanistické studie MČ P9 pro 
celou plochu s odlišným způsobem využití než VN. 
Mezi nezbytné úpravy patří: 

 stavební úpravy stávající přípojné křižovatky; 
 posun tramvajové zastávky Nademlejnská; 
 vybudování nové světlené signalizace pro 

přípojnou křižovatku; 
 vybudování nové kruhové křižovatky zajišťující 

funkční připojení všech Pozemků na nově 
signalizovanou křižovatku; 

 rehabilitace severní strany ulice Poděbradská, 
doplnění cyklostezky, doplnění stromořadí a s 
tímto související přeložky IS; 

 zajištění propustnosti a prostupnosti územím 
přes Pozemky. 
 
 
Účastník již vynaložil nezanedbatelné náklady na 
přípravu a vytvoření architektonického návrhu 
Projektu, situačních výkresů a podkladů, které by 
měly být součástí projektové dokumentace, 
přičemž v případě přijetí navrhované Změny Z 
3354 by takto vytvořené návrhy a podklady byly 
nepoužitelné. Účastník by byl nucen přepracovat 
návrh Projektu dle řešení území navrhovaného 
Změnou Z 3354, čímž by se z velké části změnila 
podoba Projektu oproti stavu, v jakém je Projekt 
navržen a zamýšlen nyní. 
Výstavbou Projektu by nedošlo k úbytku veřejně 
přístupných ploch zeleně v posuzované lokalitě, 
jelikož zamýšlená výstavba Projektu naopak počítá 
se zvýšením koeficientu zeleně na řešeném území 
o více než 25 %. Současně dle názoru Účastníka 
nelze zpochybnit rostoucí poptávku po rezidenčním 
bydlení, které se v rámci Hlavního města Prahy 
považuje za dlouhodobě nedostupné, resp. 
nedostatkové. Dle názoru Účastníka lze dosáhnout 
optimální zastavěnosti v předmětné části území 
Hloubětína a uspokojení poptávky po rezidenčním 
bydlení v této lokalitě bez náročných bouracích a 
stavebních prací pouze výstavbou Projektu v jeho 
stávající navržené podobě, spočívající v 
rekonstrukci stávajících staveb. 
V rekonstruovaném objektu č.p. 261/61 není z 
důvodu jeho výškového osazení možné provedení 
funkčního a provozuschopného komerčního 
parteru. V současné době jakéhokoliv 
znevýhodnění v přístupu nebo umístění 
komerčních jednotek vede k uzavírání provozoven. 
Účastník proto i z tohoto důvodu nesouhlasí se  
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změnou funkčního využití na SV a setrvává na 
navrhovaném funkčním využití OV. 
Účastníkem navrhovaný kód míry využití území „H“ 
na předmětných Pozemcích dle názoru Účastníka 
umožňuje dodržení požadavků základní prostorové 
a výškové regulace nastavené v urbanistické studii 
pro území Nové Harfy, nemění stávající charakter 
území z hlediska výškové regulace a 
obestavěného prostoru a zároveň nastartuje 
pozitivní budoucí vývoj předmětných a sousedních 
pozemků a v konečném důsledku i celé lokality 
Nová Harfa. Zároveň při veřejném projednání 
urbanistické studie dle zadání MČ P9, zpracované 
společností M4, byla vyhodnocena jako optimální 
varianta zástavby lokality Nová Harfa varianta, 
která plánuje zástavbu s kódem míry využití území 
„H“ a které se mimo jiné také dostalo široké 
podpory veřejnosti. Metropolitní plán zpracovaný 
Institutem plánování a rozvoje hlavního města 
Prahy a jeho dopracování do podoby ÚPČP pro 
předmětnou lokalitu Nové Harfy dokonce plánuje 
funkční využití s kódem míry využití území „S“ 
(KPP 3,3). Z urbanistického hlediska dle studie, 
zpracované pro MČP9 společností M4, má 
výstavba na Pozemcích vytvořit architektonické 
ukončení centrální veřejné plochy, nikoliv vytvoření 
zástavby sídlištního typu, kterému odpovídá kód 
míry využití ploch „G“ (KPP 1,8). 
 
 
Změnou Z 3354 by tedy bylo bezprostředně 
zasaženo do Účastníkových práv ve vztahu k 
dotčeným Pozemkům v jeho vlastnictví. Účastník 
ohledně jeho záměru vybudovat Projekt již delší 
dobu vede jednání se státními a samosprávnými 
orgány. Účastník je toho názoru, že v případě, kdy 
by došlo ke schválení návrhu Změny Z 3354, 
částečně by tak došlo ke zmaření již 
předjednaných a vyjednaných okolností výstavby 
Projektu, čímž by Účastníkovi vznikla škoda. 
Veškerá uvedená jednání Účastník vedl a stále 
vede mimo jiné i na základě legitimního očekávání 
vycházejícího z programového prohlášení 
současného politického vedení hl. m. Prahy, v 
němž je uvedeno, že výstavba rezidenčního 
bydlení na území hl. m. Prahy je prioritou. 
Účastníkovi by tak dle jeho názoru nemělo být na 
škodu, že jedná v souladu se strategickými 
dokumenty hl. m. Prahy a politickými proklamacemi 
jejího vedení. 
 
 
Závěr: 
Vzhledem k výše uvedenému Účastník navrhuje, 
aby Změna Z 3354/19 byla upravena tak, že dojde 
v řešeném území ke změně funkčního využití ploch 
z původního funkčního využití VN na funkční  
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využití OV-H, tedy všeobecně obytné s kódem míry 
využití území „H“, jak je graficky vyznačeno v 
příloze č. 3 těchto námitek. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965409 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965433 
  

Podmínkou pro napojení plánované zástavby na 
vodovodní síť je pokládka nového řadu DN 300 při 
ulici Poděbradská. 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965461 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965502 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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. 

 

  

          

            

             

 

Z 3354 / 019 
    

Str. 420 z 732 
 



             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965543 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965584 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965612 
  

Nutno respektovat stoku VP 600/1000 v ulici 
Poděbradská pň jižní hranici pozemku, 
upozorňujeme, že lokalita se nachází v povodí 
Rokytky, kde platí snížený limit vypouštění 
dešťových vod. 
 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965654 
  

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                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     nebo podzemního obrysu objektu 
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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 o 1 m 
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Z 3355 / 019 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 5, k.ú. Košíře 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

transformace výrobního areálu tiskárny 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

nerušící výroby a služeb /VN/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/, nerušící výroby a služeb s kódem míry využití území E /VN-E/, všeobecně smíšené s kódem míry 
využití území D /SV-D/ 

  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966699 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

     

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966740 
   

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

  

          

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

      

        

          

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967396 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967437 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967519 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967560 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967601 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Částečný souhlas 
 

2967654 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
vzhledem k tomu, že změny počítají s výstavbou 
rodinných domů, bude požadována minimalizace 
vzniku nových spalovacích stacionárních zdrojů na 
pevná paliva (krby, krbové vložky apod.) jakožto 
doplňkových zdrojů vytápění. Spalováním tuhých 
paliv na území hlavního města Prahy dochází k 
neúměrnému navyšování prachových částic a 
benzo(a)pyrenu v ovzduší, proto je jejich umístění 
zejména v oblastech s problematickou kvalitou 
ovzduší nutné dobře zvážit. Při umísťování těchto 
zdrojů bude vyžadována instalace spalovacích 
zařízení, která odpovídají nejlepšímu dostupnému 
technickému řešení, přičemž je doporučeno 
vycházet zejména z prováděcích nařízení ke 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2009/125/ES o 
ekodesignu. Tento požadavek je v souladu se 
strategií města, jejímž cílem je dosažení imisních 
limitů na celém území aglomerace a jejich trvalé  
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udržení. 
  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967680 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
-bez připomínek  

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967723 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966781 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
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V rámci řešeného území se nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966823 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965328 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

Z 3355 / 019 
    

Str. 427 z 732 
 



             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966986 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967027 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967071 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
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5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967112 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966864 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o IZS“). 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 
 

2966890 
  

V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona a s § 
7 zákona o IZS Vám sděluji, že na území 
dotčených změnami vlny 19 Územního plánu 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“) má 
MV RRL spoje ve správě NAKIT s.p. a 1 vysílač 
JSVV (Policejní akademie) ve správě generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR - 
sledovaný jev č. 82a (elektronická komunikace, 
jejich ochranná pásma a zájmová území). RRL 
spoje a jejich ochranná pásma mohou být dotčené 
změnami Z3321, Z3323, Z3331, Z3332, Z3333, 
Z3335, Z3366, Z3373, Z3376, Z3378, Z3350, 
Z3351, Z3353, Z3355, Z3357, Z3358, Z3359, 
Z3360 a Z3362 vlny 19. Údaje k RRL spojům 
včetně ochranných pásem byly poskytnuty v rámci 
aktualizace územně analytických podkladů. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966911 
  

Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásmem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966945 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967258 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a  
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rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

   

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967310 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

   

           

             

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966424 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z  
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3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html, příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů 
(mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966467 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966508 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967166 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966617 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním  
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plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

             

 

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

Bez připomínek 
 

2966651 
  

Bez připomínek. 
  

           

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965287 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966383 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965931 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965972 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost  
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Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966013 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř.  
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2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 
 

2966039 
  

POSOUZENÍ NÁVRHU NA VYDÁNÍ ZMĚN VLNY 
19 ÚP SÚ hl. m. PRAHY 
ad) VÝROK 
Na území ochranného pásma PPR se nachází 
následující lokality změn: 
▪ Z 3321/19 - k.ú. Jinonice, Z 3323/19 – k.ú. 
Strašnice, Z 3325/19 – Hlubočepy, Malá Chuchle, 
Z 3335/19 – k.ú. Bubeneč, Z 3337/19 – k.ú. 
Malešice, Z 3341/19 – k.ú. Holešovice, Z 3345/19 
– k.ú.Malešice, Z 3346/19 – k.ú. Dejvice, Z 
3351/19 – k.ú. Radlice, Z 3355/19 – k.ú. Košíře, Z 
3358/19 – 
k.ú. Strašnice, Z 3359/19 – k.ú. Vysočany, Z 
3360/19 – k.ú. Vysočany, Z 3362/19 – k.ú. Radlice. 
 
 
Výrok NPÚ: 
Bez zásadních připomínek. 
 
 
Odůvodnění NPÚ: 
Lokality změn Z 3321/19 - k.ú. Jinonice, Z 3323/19 
– k.ú. Strašnice, Z 3325/19 – Hlubočepy, Malá 
Chuchle, Z 3335/19 – k.ú. Bubeneč, Z 3337/19 – 
k.ú. Malešice, Z 3341/19 – k.ú. Holešovice, Z 
3345/19 – k.ú.Malešice, Z 3346/19 – k.ú. Dejvice, 
Z 3351/19 – k.ú. Radlice, Z 3355/19 – k.ú. Košíře, 
Z 
3358/19 – k.ú. Strašnice, Z 3359/19 – k.ú. 
Vysočany, Z 3360/19 – k.ú. Vysočany, Z 3362/19 – 
k.ú. Radlice leží na území ochranného pásma 
Pražské památkové rezervace (též OP PPR). Z 
hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného  
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území nejsou navrhované změny v rozporu s 
podmínkami ochrany určenými pro území OP PPR. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966070 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

          

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967214 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965758 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 
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149 Pražská plynárenská Distribuce, 
a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.. 

Jiné 
 

2965799 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965846 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965890 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
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146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965368 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 

   

           

             

              

 

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

Bez připomínek 
 

2965709 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967770 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

   

             

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967813 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

   

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965410 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965434 
  

K plánované zástavbě musí být přiveden 
dostatečně kapacitní vodovodní řad. 

   

           

              

 

Z 3355 / 019 
    

Str. 437 z 732 
  



             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965462 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965503 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965544 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965585 
  

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. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965613 
  

Nutno respektovat sběrač K-M_5 v ulici Pod 
Kotlářkou při východní hranici pozemku. 

  

          

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965655 
  

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                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     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 o 1 m 
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Místa akce: 
               

 

Praha 9, k.ú. Střížkov 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

požadavek na obytné území 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

veřejné vybavení /VV/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966700 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

     

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966741 
   

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

  

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967397 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu  
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podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967438 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967481 
  

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967520 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967561 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967602 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967634 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
-souhlasíme bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967681 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
-bez připomínek  

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967724 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
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19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966782 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m.  
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Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966824 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965329 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966987 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a  
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stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967028 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967072 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967113 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966865 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  
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„zákon o IZS“). 
  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 
 

2966891 
  

V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona a s § 
7 zákona o IZS Vám sděluji, že na území 
dotčených změnami vlny 19 Územního plánu 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“) má 
MV RRL spoje ve správě NAKIT s.p. a 1 vysílač 
JSVV (Policejní akademie) ve správě generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR - 
sledovaný jev č. 82a (elektronická komunikace, 
jejich ochranná pásma a zájmová území). RRL 
spoje a jejich ochranná pásma mohou být dotčené 
změnami Z3321, Z3323, Z3331, Z3332, Z3333, 
Z3335, Z3366, Z3373, Z3376, Z3378, Z3350, 
Z3351, Z3353, Z3355, Z3357, Z3358, Z3359, 
Z3360 a Z3362 vlny 19. Údaje k RRL spojům 
včetně ochranných pásem byly poskytnuty v rámci 
aktualizace územně analytických podkladů. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966912 
  

Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásmem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966946 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967259 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 
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3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967311 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

   

           

             

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966425 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html, příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů 
(mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla -  
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https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966468 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966509 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967167 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966618 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

          

            

             

 

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

Bez připomínek 
 

2966652 
  

Bez připomínek. 
  

           

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965288 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 
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126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966384 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965932 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965973 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z  
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3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966014 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
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Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966071 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

          

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967215 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965759 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi  
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Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965800 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965847 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 
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149 Pražská plynárenská Distribuce, 
a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.. 

Jiné 
 

2965891 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

   

           

             

              

 

150 Pražská teplárenská a.s. Jiné 
 

2965726 
  

K předloženému Oznámení o zahájení řízení o 
vydání části změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy máme 
následující připomínky; 
Na vymezeném území změn Z 3357, Z 3366, Z 
3354, Z 3345, Z 3337, Z 3323, Z 3350 a Z 3341 či 
v jejich bezprostřední blízkosti jsou vedena 
stávající podzemní rozvodná tepelná zařízení 
Pražské teplárenské a.s., sloužící k dodávce 
tepelné energie odběratelům v dané lokalitě. 
Požadujeme při navrhování a realizaci staveb 
respektovat zákonné ochranné pásmo tepelných 
rozvodů Pražské teplárenské a.s., a to ve smyslu 
§87 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. 

   

             

              

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965369 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 

   

           

             

              

 

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

Bez připomínek 
 

2965710 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967771 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

   

             

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967814 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 
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324 MHMPXPDM94K0 Nesouhlas 
 

2967831 
  

Dovolujeme si Vám předložit námitky vztahující se 
k návrhu změny Z 3357/19 územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy, která byla 
veřejně projednána dne 11. 3. 2020. 
Údaje o nemovitosti dotčené Změnou Z 3357: 
Pozemek parc. č. 515/41 v k.ú. Střížkov, zapsaný 
na LV 3207 pro k.ú. Střížkov (dále jen „Pozemek“). 
Vymezení území dotčeného námitkou: Pozemek 
parc. č. 515/41 v k.ú. Střížkov, zapsaný na LV 
3207 pro k.ú. Střížkov. 
 
 
Vymezení námitek 
Dne 5. 2. 2020 bylo Účastníkovi doručeno 
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy s tím, že nejpozději do 7 dnů ode dne 
veřejného projednání, tj. do 18. 3. 2020 včetně, lze 
uplatnit námitky k vystaveným návrhům 
změn vlny 19 územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, a to i k návrhu Změny Z 
3357/19 (dál jen „Změna Z 3357/19“). 
Navrhovanou Změnou Z 3357 ve znění tak, jak je 
nyní zveřejněno, by došlo ke změně funkčního 
využití plochy na území Pozemku o celkové 
výměře 5.068 m2, a to z původního funkčního 
využití – VV na funkční využití OB-F, tedy čistě 
obytné s kódem míry využití „F“. 
 
 
K navrhované Změně Z 3357/19 podává 
společnost následující námitky: Návrh Změny Z 
3357/19 má změnit funkční využití VV na funkční 
využití OB-F na území, na kterém Účastník plánuje 
zástavbu spočívající ve výstavbě domu seniorů s 
24 h pečovatelskou službou ve čtyřech sekcích s 
celkem cca 12.000 m2 HPP pro obě základní 
skupiny seniorů, jak pro aktivní, tak pro seniory 
závislé na péči. Průměrná podlažnost zamýšlené 
stavby má být cca 5,5 pater, což odpovídá jak 
sousední rezidenční zástavbě, tak i budoucímu 
možnému rozvoji v dotčeném území, kde je možné 
zřídit hustější, kompaktnější zástavbu v průměru o 
6–8 nadzemních patrech (dále jen „Projekt“). 
 
 
Účastníkem byl v souvislosti s výše uvedenou 
plánovanou výstavbou Projektu dne 5. 9. 2018 
podán k Úřadu MČ Praha 9 Podnět na pořízení 
změny územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy zkráceným postupem – parc. č. 515/41 část, 
k. ú. Střížkov (dále jen „podnět Účastníka“), 
kterým se Účastník domáhal pořízení změny 
územního plánu mimo jiné i v předmětném území 
dotčeném změnou, avšak v poměrně větším 
rozsahu Pozemku. Konkrétně Účastník v podnětu 
Účastníka navrhoval změnu řešeného území o  
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rozloze cca 7.000 m2, přičemž mělo dojít jak ke 
změně funkčního využití Pozemku z původního 
využití VV (pozn. tak, jak nyní navrhuje Změna Z 
3357/19), dále však Účastník navrhoval změnu 
funkčního využití plochy s funkčním využitím ZP – 
parky, historické zahrady a hřbitovy s překryvem 
celoměstského systému zeleně, která se 
dle současného územního plánu nachází v těsném 
sousedství směrem na jihovýchod od území 
řešeného Změnou Z 3357/19, to vše na funkční 
využití OB-F. Zjednodušeně tak mělo být dle 
podnětu Účastníka změněno původní funkční 
využití na rozsáhlejší části Pozemku na funkční 
využití OB-F. Navrhovaná změna územního plánu 
Účastníkem se oproti Změně Z 3357 týkala území 
většího o cca 1940 m2. To vše pouze v rámci 
Pozemku ve vlastnictví Účastníka (dále jen 
„neřešená část Pozemku“). Podnět Účastníka však 
v době jeho podání počítal s umístěním bytového 
domu v řešeném území, nikoliv domu pro seniory. 
Účastník se však následně v závislosti na interním 
rozhodovacím procesu a veřejné potřebě rozhodl 
pro výstavbu právě domu seniorů s 24 hodinovou 
pečovatelskou službou. Plánovaný koeficient 
podlažnosti Projektu ovšem neodpovídá maximální 
možné míře využití území s kódem „F“. Pokud by 
došlo ke schválení předmětné změny v podobě 
OB-F, tak by bylo umístění a následná realizace 
Projektu znemožněna. V rámci Účastníkem 
navrhované stavby je počítáno s plánovaným 
koeficientem podlažních ploch, který odpovídá 
míře využití území vyjádřené kódem „I“, tedy s 
koeficientem podlažních ploch 2,6. Účastník je 
zároveň přesvědčen, že výše zmíněný rozdíl 
plochy ve výši cca 1.940 m2, který je mezi 
rozsahem území řešeného Změnou Z 3357/19 a 
rozsahem předmětného území v rámci podnětu 
Účastníka, představuje zásadní zásah do možnosti 
Účastníka realizovat Projekt v zamýšlené podobě. 
 
 
Účastník již vynaložil nezanedbatelné náklady na 
přípravu a vytvoření architektonického návrhu 
Projektu, situačních výkresů a podkladů, které by 
měly být součástí projektové dokumentace, 
přičemž v případě přijetí navrhované Změny Z 
3357/19 by takto vytvořené návrhy a podklady byly 
nepoužitelné. Účastník by byl nucen přepracovat 
návrh Projektu dle řešení území navrhovaného 
Změnou Z 3357/19, čímž by se z velké části 
změnila podoba Projektu oproti stavu, v jakém je 
Projekt navržen a zamýšlen nyní. Výstavbou 
Projektu by nedošlo k úbytku veřejně přístupných 
ploch zeleně v posuzované lokalitě, jelikož 
zamýšlená výstavba Projektu naopak počítá s 
umístěním veřejného parku, a to z velké části na 
neřešené části Pozemku. Současně dle názoru  
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Účastníka nelze opomenout současnou rostoucí 
poptávku po důstojném bydlení pro seniory se 
souvisejícím zajištění pečovatelské péče. Dle 
názoru Účastníka lze dosáhnout optimální 
zastavěnosti v předmětné části území Střížkova a 
uspokojení poptávky po bydlení pro seniory v této 
lokalitě pouze výstavbou Projektu v jeho stávající 
navrhované podobě. 
 
 
Změnou Z 3357/19 je tedy bezprostředně 
zasaženo do Účastníkových práv ve vztahu k 
dotčenému Pozemku v jeho vlastnictví, ale také do 
občanských potřeb dané lokality v oblasti 
veřejného vybavení. Účastník ohledně jeho záměru 
vybudovat Projekt již delší dobu vede jednání se 
státními a samosprávnými orgány. Účastník je toho 
názoru, že v případě, kdy by došlo ke schválení 
návrhu Změny Z 3357/19, a tudíž ke změně 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy, částečně by tak došlo ke zmaření již 
předjednaných a vyjednaných okolností výstavby 
Projektu, čímž by Účastníkovi vznikla škoda. 
Veškerá uvedená jednání Účastník vedl a stále 
vede mimo jiné i na základě legitimního očekávání 
vycházejícího z programového prohlášení 
současného politického vedení hl. m. Prahy, v 
němž je uvedeno, že výstavba rezidenčního 
bydlení na území hl. m. Prahy je prioritou a ve 
smyslu zákona o hl.m. Praze a dalších předpisů je 
zajištění dostatečných kapacit moderního 
vhodného bydlení a domů pro seniory rovněž 
veřejným zájmem. Projekt se svým účelem a 
nesporným přínosem pro společnost dle názoru 
Účastníka mezi takto priorizované způsoby 
výstavby patří. Účastníkovi by tak dle jeho názoru 
nemělo být na škodu, že jedná v souladu se 
strategickými dokumenty hl. m. Prahy a politickými 
proklamacemi jejího vedení. 
 
 
Závěr: 
Vzhledem k výše uvedenému Účastník navrhuje, 
aby Změna Z 3357/19 byla upravena tak, že bude 
upraven kód míry využití z navrhovaného „F“ na „I“ 
, tzn., že ÚPn po přijetí změny bude mít funkční 
využití OB-I, tedy čistě obytné s kódem míry využití 
ploch „I“. 
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Dovolujeme si Vám předložit námitky vztahující se 
k návrhu změny Z 3357/19 územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy, která byla 
veřejně projednána dne 11. 3. 2020. 
Údaje o nemovitosti dotčené Změnou Z 3357: 
Pozemek parc. č. 515/41 v k.ú. Střížkov, zapsaný 
na LV 3207 pro k.ú. Střížkov (dále jen „Pozemek“). 
Vymezení území dotčeného námitkou: Pozemek  
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parc. č. 515/41 v k.ú. Střížkov, zapsaný na LV 
3207 pro k.ú. Střížkov. 
 
 
Vymezení námitek 
Dne 5. 2. 2020 bylo Účastníkovi doručeno 
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy s tím, že nejpozději do 7 dnů ode dne 
veřejného projednání, tj. do 18. 3. 2020 včetně, lze 
uplatnit námitky k vystaveným návrhům 
změn vlny 19 územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, a to i k návrhu Změny Z 
3357/19 (dál jen „Změna Z 3357/19“). 
Navrhovanou Změnou Z 3357 ve znění tak, jak je 
nyní zveřejněno, by došlo ke změně funkčního 
využití plochy na území Pozemku o celkové 
výměře 5.068 m2, a to z původního funkčního 
využití – VV na funkční využití OB-F, tedy čistě 
obytné s kódem míry využití „F“. 
 
 
K navrhované Změně Z 3357/19 podává 
společnost následující námitky: Návrh Změny Z 
3357/19 má změnit funkční využití VV na funkční 
využití OB-F na území, na kterém Účastník plánuje 
zástavbu spočívající ve výstavbě domu seniorů s 
24 h pečovatelskou službou ve čtyřech sekcích s 
celkem cca 12.000 m2 HPP pro obě základní 
skupiny seniorů, jak pro aktivní, tak pro seniory 
závislé na péči. Průměrná podlažnost zamýšlené 
stavby má být cca 5,5 pater, což odpovídá jak 
sousední rezidenční zástavbě, tak i budoucímu 
možnému rozvoji v dotčeném území, kde je možné 
zřídit hustější, kompaktnější zástavbu v průměru o 
6–8 nadzemních patrech (dále jen „Projekt“). 
 
 
Účastníkem byl v souvislosti s výše uvedenou 
plánovanou výstavbou Projektu dne 5. 9. 2018 
podán k Úřadu MČ Praha 9 Podnět na pořízení 
změny územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy zkráceným postupem – parc. č. 515/41 část, 
k. ú. Střížkov (dále jen „podnět Účastníka“), 
kterým se Účastník domáhal pořízení změny 
územního plánu mimo jiné i v předmětném území 
dotčeném změnou, avšak v poměrně větším 
rozsahu Pozemku. Konkrétně Účastník v podnětu 
Účastníka navrhoval změnu řešeného území o 
rozloze cca 7.000 m2, přičemž mělo dojít jak ke 
změně funkčního využití Pozemku z původního 
využití VV (pozn. tak, jak nyní navrhuje Změna Z 
3357/19), dále však Účastník navrhoval změnu 
funkčního využití plochy s funkčním využitím ZP – 
parky, historické zahrady a hřbitovy s překryvem 
celoměstského systému zeleně, která se 
dle současného územního plánu nachází v těsném  
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sousedství směrem na jihovýchod od území 
řešeného Změnou Z 3357/19, to vše na funkční 
využití OB-F. Zjednodušeně tak mělo být dle 
podnětu Účastníka změněno původní funkční 
využití na rozsáhlejší části Pozemku na funkční 
využití OB-F. Navrhovaná změna územního plánu 
Účastníkem se oproti Změně Z 3357 týkala území 
většího o cca 1940 m2. To vše pouze v rámci 
Pozemku ve vlastnictví Účastníka (dále jen 
„neřešená část Pozemku“). Podnět Účastníka však 
v době jeho podání počítal s umístěním bytového 
domu v řešeném území, nikoliv domu pro seniory. 
Účastník se však následně v závislosti na interním 
rozhodovacím procesu a veřejné potřebě rozhodl 
pro výstavbu právě domu seniorů s 24 hodinovou 
pečovatelskou službou. Plánovaný koeficient 
podlažnosti Projektu ovšem neodpovídá maximální 
možné míře využití území s kódem „F“. Pokud by 
došlo ke schválení předmětné změny v podobě 
OB-F, tak by bylo umístění a následná realizace 
Projektu znemožněna. V rámci Účastníkem 
navrhované stavby je počítáno s plánovaným 
koeficientem podlažních ploch, který odpovídá 
míře využití území vyjádřené kódem „I“, tedy s 
koeficientem podlažních ploch 2,6. Účastník je 
zároveň přesvědčen, že výše zmíněný rozdíl 
plochy ve výši cca 1.940 m2, který je mezi 
rozsahem území řešeného Změnou Z 3357/19 a 
rozsahem předmětného území v rámci podnětu 
Účastníka, představuje zásadní zásah do možnosti 
Účastníka realizovat Projekt v zamýšlené podobě. 
 
 
Účastník již vynaložil nezanedbatelné náklady na 
přípravu a vytvoření architektonického návrhu 
Projektu, situačních výkresů a podkladů, které by 
měly být součástí projektové dokumentace, 
přičemž v případě přijetí navrhované Změny Z 
3357/19 by takto vytvořené návrhy a podklady byly 
nepoužitelné. Účastník by byl nucen přepracovat 
návrh Projektu dle řešení území navrhovaného 
Změnou Z 3357/19, čímž by se z velké části 
změnila podoba Projektu oproti stavu, v jakém je 
Projekt navržen a zamýšlen nyní. Výstavbou 
Projektu by nedošlo k úbytku veřejně přístupných 
ploch zeleně v posuzované lokalitě, jelikož 
zamýšlená výstavba Projektu naopak počítá s 
umístěním veřejného parku, a to z velké části na 
neřešené části Pozemku. Současně dle názoru 
Účastníka nelze opomenout současnou rostoucí 
poptávku po důstojném bydlení pro seniory se 
souvisejícím zajištění pečovatelské péče. Dle 
názoru Účastníka lze dosáhnout optimální 
zastavěnosti v předmětné části území Střížkova a 
uspokojení poptávky po bydlení pro seniory v této 
lokalitě pouze výstavbou Projektu v jeho stávající 
navrhované podobě. 
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Změnou Z 3357/19 je tedy bezprostředně 
zasaženo do Účastníkových práv ve vztahu k 
dotčenému Pozemku v jeho vlastnictví, ale také do 
občanských potřeb dané lokality v oblasti 
veřejného vybavení. Účastník ohledně jeho záměru 
vybudovat Projekt již delší dobu vede jednání se 
státními a samosprávnými orgány. Účastník je toho 
názoru, že v případě, kdy by došlo ke schválení 
návrhu Změny Z 3357/19, a tudíž ke změně 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy, částečně by tak došlo ke zmaření již 
předjednaných a vyjednaných okolností výstavby 
Projektu, čímž by Účastníkovi vznikla škoda. 
Veškerá uvedená jednání Účastník vedl a stále 
vede mimo jiné i na základě legitimního očekávání 
vycházejícího z programového prohlášení 
současného politického vedení hl. m. Prahy, v 
němž je uvedeno, že výstavba rezidenčního 
bydlení na území hl. m. Prahy je prioritou a ve 
smyslu zákona o hl.m. Praze a dalších předpisů je 
zajištění dostatečných kapacit moderního 
vhodného bydlení a domů pro seniory rovněž 
veřejným zájmem. Projekt se svým účelem a 
nesporným přínosem pro společnost dle názoru 
Účastníka mezi takto priorizované způsoby 
výstavby patří. Účastníkovi by tak dle jeho názoru 
nemělo být na škodu, že jedná v souladu se 
strategickými dokumenty hl. m. Prahy a politickými 
proklamacemi jejího vedení. 
 
 
Závěr: 
Vzhledem k výše uvedenému Účastník navrhuje, 
aby Změna Z 3357/19 byla upravena tak, že bude 
upraven kód míry využití z navrhovaného „F“ na „I“ 
, tzn., že ÚPn po přijetí změny bude mít funkční 
využití OB-I, tedy čistě obytné s kódem míry využití 
ploch „I“. 
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Dovolujeme si Vám předložit námitky vztahující se 
k návrhu změny Z 3357/19 územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy, která byla 
veřejně projednána dne 11. 3. 2020. 
Údaje o nemovitosti dotčené Změnou Z 3357: 
Pozemek parc. č. 515/41 v k.ú. Střížkov, zapsaný 
na LV 3207 pro k.ú. Střížkov (dále jen „Pozemek“). 
Vymezení území dotčeného námitkou: Pozemek 
parc. č. 515/41 v k.ú. Střížkov, zapsaný na LV 
3207 pro k.ú. Střížkov. 
 
 
Vymezení námitek 
Dne 5. 2. 2020 bylo Účastníkovi doručeno 
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města  
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Prahy s tím, že nejpozději do 7 dnů ode dne 
veřejného projednání, tj. do 18. 3. 2020 včetně, lze 
uplatnit námitky k vystaveným návrhům 
změn vlny 19 územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, a to i k návrhu Změny Z 
3357/19 (dál jen „Změna Z 3357/19“). 
Navrhovanou Změnou Z 3357 ve znění tak, jak je 
nyní zveřejněno, by došlo ke změně funkčního 
využití plochy na území Pozemku o celkové 
výměře 5.068 m2, a to z původního funkčního 
využití – VV na funkční využití OB-F, tedy čistě 
obytné s kódem míry využití „F“. 
 
 
K navrhované Změně Z 3357/19 podává 
společnost následující námitky: Návrh Změny Z 
3357/19 má změnit funkční využití VV na funkční 
využití OB-F na území, na kterém Účastník plánuje 
zástavbu spočívající ve výstavbě domu seniorů s 
24 h pečovatelskou službou ve čtyřech sekcích s 
celkem cca 12.000 m2 HPP pro obě základní 
skupiny seniorů, jak pro aktivní, tak pro seniory 
závislé na péči. Průměrná podlažnost zamýšlené 
stavby má být cca 5,5 pater, což odpovídá jak 
sousední rezidenční zástavbě, tak i budoucímu 
možnému rozvoji v dotčeném území, kde je možné 
zřídit hustější, kompaktnější zástavbu v průměru o 
6–8 nadzemních patrech (dále jen „Projekt“). 
 
 
Účastníkem byl v souvislosti s výše uvedenou 
plánovanou výstavbou Projektu dne 5. 9. 2018 
podán k Úřadu MČ Praha 9 Podnět na pořízení 
změny územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy zkráceným postupem – parc. č. 515/41 část, 
k. ú. Střížkov (dále jen „podnět Účastníka“), 
kterým se Účastník domáhal pořízení změny 
územního plánu mimo jiné i v předmětném území 
dotčeném změnou, avšak v poměrně větším 
rozsahu Pozemku. Konkrétně Účastník v podnětu 
Účastníka navrhoval změnu řešeného území o 
rozloze cca 7.000 m2, přičemž mělo dojít jak ke 
změně funkčního využití Pozemku z původního 
využití VV (pozn. tak, jak nyní navrhuje Změna Z 
3357/19), dále však Účastník navrhoval změnu 
funkčního využití plochy s funkčním využitím ZP – 
parky, historické zahrady a hřbitovy s překryvem 
celoměstského systému zeleně, která se 
dle současného územního plánu nachází v těsném 
sousedství směrem na jihovýchod od území 
řešeného Změnou Z 3357/19, to vše na funkční 
využití OB-F. Zjednodušeně tak mělo být dle 
podnětu Účastníka změněno původní funkční 
využití na rozsáhlejší části Pozemku na funkční 
využití OB-F. Navrhovaná změna územního plánu 
Účastníkem se oproti Změně Z 3357 týkala území 
většího o cca 1940 m2. To vše pouze v rámci  
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Pozemku ve vlastnictví Účastníka (dále jen 
„neřešená část Pozemku“). Podnět Účastníka však 
v době jeho podání počítal s umístěním bytového 
domu v řešeném území, nikoliv domu pro seniory. 
Účastník se však následně v závislosti na interním 
rozhodovacím procesu a veřejné potřebě rozhodl 
pro výstavbu právě domu seniorů s 24 hodinovou 
pečovatelskou službou. Plánovaný koeficient 
podlažnosti Projektu ovšem neodpovídá maximální 
možné míře využití území s kódem „F“. Pokud by 
došlo ke schválení předmětné změny v podobě 
OB-F, tak by bylo umístění a následná realizace 
Projektu znemožněna. V rámci Účastníkem 
navrhované stavby je počítáno s plánovaným 
koeficientem podlažních ploch, který odpovídá 
míře využití území vyjádřené kódem „I“, tedy s 
koeficientem podlažních ploch 2,6. Účastník je 
zároveň přesvědčen, že výše zmíněný rozdíl 
plochy ve výši cca 1.940 m2, který je mezi 
rozsahem území řešeného Změnou Z 3357/19 a 
rozsahem předmětného území v rámci podnětu 
Účastníka, představuje zásadní zásah do možnosti 
Účastníka realizovat Projekt v zamýšlené podobě. 
 
 
Účastník již vynaložil nezanedbatelné náklady na 
přípravu a vytvoření architektonického návrhu 
Projektu, situačních výkresů a podkladů, které by 
měly být součástí projektové dokumentace, 
přičemž v případě přijetí navrhované Změny Z 
3357/19 by takto vytvořené návrhy a podklady byly 
nepoužitelné. Účastník by byl nucen přepracovat 
návrh Projektu dle řešení území navrhovaného 
Změnou Z 3357/19, čímž by se z velké části 
změnila podoba Projektu oproti stavu, v jakém je 
Projekt navržen a zamýšlen nyní. Výstavbou 
Projektu by nedošlo k úbytku veřejně přístupných 
ploch zeleně v posuzované lokalitě, jelikož 
zamýšlená výstavba Projektu naopak počítá s 
umístěním veřejného parku, a to z velké části na 
neřešené části Pozemku. Současně dle názoru 
Účastníka nelze opomenout současnou rostoucí 
poptávku po důstojném bydlení pro seniory se 
souvisejícím zajištění pečovatelské péče. Dle 
názoru Účastníka lze dosáhnout optimální 
zastavěnosti v předmětné části území Střížkova a 
uspokojení poptávky po bydlení pro seniory v této 
lokalitě pouze výstavbou Projektu v jeho stávající 
navrhované podobě. 
 
 
Změnou Z 3357/19 je tedy bezprostředně 
zasaženo do Účastníkových práv ve vztahu k 
dotčenému Pozemku v jeho vlastnictví, ale také do 
občanských potřeb dané lokality v oblasti 
veřejného vybavení. Účastník ohledně jeho záměru 
vybudovat Projekt již delší dobu vede jednání se  
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státními a samosprávnými orgány. Účastník je toho 
názoru, že v případě, kdy by došlo ke schválení 
návrhu Změny Z 3357/19, a tudíž ke změně 
územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy, částečně by tak došlo ke zmaření již 
předjednaných a vyjednaných okolností výstavby 
Projektu, čímž by Účastníkovi vznikla škoda. 
Veškerá uvedená jednání Účastník vedl a stále 
vede mimo jiné i na základě legitimního očekávání 
vycházejícího z programového prohlášení 
současného politického vedení hl. m. Prahy, v 
němž je uvedeno, že výstavba rezidenčního 
bydlení na území hl. m. Prahy je prioritou a ve 
smyslu zákona o hl.m. Praze a dalších předpisů je 
zajištění dostatečných kapacit moderního 
vhodného bydlení a domů pro seniory rovněž 
veřejným zájmem. Projekt se svým účelem a 
nesporným přínosem pro společnost dle názoru 
Účastníka mezi takto priorizované způsoby 
výstavby patří. Účastníkovi by tak dle jeho názoru 
nemělo být na škodu, že jedná v souladu se 
strategickými dokumenty hl. m. Prahy a politickými 
proklamacemi jejího vedení. 
 
 
Závěr: 
Vzhledem k výše uvedenému Účastník navrhuje, 
aby Změna Z 3357/19 byla upravena tak, že bude 
upraven kód míry využití z navrhovaného „F“ na „I“ 
, tzn., že ÚPn po přijetí změny bude mít funkční 
využití OB-I, tedy čistě obytné s kódem míry využití 
ploch „I“. 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965411 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965463 
  

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

 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965504 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965545 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965586 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Nedoporučeno 
 

2965614 
  

Upozorňujeme, že lokalita leží v povodí Rokytky, 
kde je snížený limit pro vypouštění dešťových vod. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965656 
  

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                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     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 o 1 m 
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Z 3358 / 019 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 10, k.ú. Strašnice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

požadavek na obytné území 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

sportu /SP/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

čistě obytné /OB/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966701 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

     

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966742 
   

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

  

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967398 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu  
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podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967439 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967482 
  

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967521 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967562 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967603 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967635 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
-souhlasíme bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967682 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
-bez připomínek  

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967725 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
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19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966783 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m.  
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Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966825 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965330 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966988 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a  
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stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967029 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967073 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967114 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966866 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  
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„zákon o IZS“). 
  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 
 

2966892 
  

V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona a s § 
7 zákona o IZS Vám sděluji, že na území 
dotčených změnami vlny 19 Územního plánu 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“) má 
MV RRL spoje ve správě NAKIT s.p. a 1 vysílač 
JSVV (Policejní akademie) ve správě generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR - 
sledovaný jev č. 82a (elektronická komunikace, 
jejich ochranná pásma a zájmová území). RRL 
spoje a jejich ochranná pásma mohou být dotčené 
změnami Z3321, Z3323, Z3331, Z3332, Z3333, 
Z3335, Z3366, Z3373, Z3376, Z3378, Z3350, 
Z3351, Z3353, Z3355, Z3357, Z3358, Z3359, 
Z3360 a Z3362 vlny 19. Údaje k RRL spojům 
včetně ochranných pásem byly poskytnuty v rámci 
aktualizace územně analytických podkladů. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966913 
  

Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásmem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966947 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967260 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 
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3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967312 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

   

           

             

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966426 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html, příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů 
(mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla -  
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https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966469 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966510 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967168 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966619 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

          

            

             

 

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

Bez připomínek 
 

2966653 
  

Bez připomínek. 
  

           

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965289 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 
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126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966385 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965933 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965974 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z  
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3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966015 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
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Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 
 

2966040 
  

POSOUZENÍ NÁVRHU NA VYDÁNÍ ZMĚN VLNY 
19 ÚP SÚ hl. m. PRAHY 
ad) VÝROK 
Na území ochranného pásma PPR se nachází 
následující lokality změn: 
▪ Z 3321/19 - k.ú. Jinonice, Z 3323/19 – k.ú. 
Strašnice, Z 3325/19 – Hlubočepy, Malá Chuchle, 
Z 3335/19 – k.ú. Bubeneč, Z 3337/19 – k.ú. 
Malešice, Z 3341/19 – k.ú. Holešovice, Z 3345/19 
– k.ú.Malešice, Z 3346/19 – k.ú. Dejvice, Z 
3351/19 – k.ú. Radlice, Z 3355/19 – k.ú. Košíře, Z 
3358/19 – 
k.ú. Strašnice, Z 3359/19 – k.ú. Vysočany, Z 
3360/19 – k.ú. Vysočany, Z 3362/19 – k.ú. Radlice. 
 
 
Výrok NPÚ: 
Bez zásadních připomínek. 
 
 
Odůvodnění NPÚ: 
Lokality změn Z 3321/19 - k.ú. Jinonice, Z 3323/19 
– k.ú. Strašnice, Z 3325/19 – Hlubočepy, Malá 
Chuchle, Z 3335/19 – k.ú. Bubeneč, Z 3337/19 – 
k.ú. Malešice, Z 3341/19 – k.ú. Holešovice, Z 
3345/19 – k.ú.Malešice, Z 3346/19 – k.ú. Dejvice, 
Z 3351/19 – k.ú. Radlice, Z 3355/19 – k.ú. Košíře, 
Z 
3358/19 – k.ú. Strašnice, Z 3359/19 – k.ú. 
Vysočany, Z 3360/19 – k.ú. Vysočany, Z 3362/19 – 
k.ú. Radlice leží na území ochranného pásma 
Pražské památkové rezervace (též OP PPR). Z 
hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nejsou navrhované změny v rozporu s 
podmínkami ochrany určenými pro území OP PPR. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966072 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 
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164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967216 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965760 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965801 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965848 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického  
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regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965892 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

  

          

            

             

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965370 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 

  

          

            

             

 

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

Bez připomínek 
 

2965711 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp.  
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S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967772 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

   

             

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967815 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

   

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965412 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965464 
  

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

 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965505 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich  
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využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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. 
 
 

 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965546 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965587 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965657 
  

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                          2 m od vnějšího líce  
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nadzemního 
objektů                                                                      
     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 o 1 m 
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Z 3359 / 019 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 9, k.ú. Vysočany 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

areál Včela 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

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

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966702 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

     

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966743 
   

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

  

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967399 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu  
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podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967440 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967483 
  

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967522 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967563 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967604 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967636 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
-souhlasíme bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967683 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
-bez připomínek  

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967726 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
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19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966784 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m.  
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Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966826 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965331 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966989 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a  
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stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967030 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967074 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967115 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966867 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  
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„zákon o IZS“). 
  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 
 

2966893 
  

V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona a s § 
7 zákona o IZS Vám sděluji, že na území 
dotčených změnami vlny 19 Územního plánu 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“) má 
MV RRL spoje ve správě NAKIT s.p. a 1 vysílač 
JSVV (Policejní akademie) ve správě generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR - 
sledovaný jev č. 82a (elektronická komunikace, 
jejich ochranná pásma a zájmová území). RRL 
spoje a jejich ochranná pásma mohou být dotčené 
změnami Z3321, Z3323, Z3331, Z3332, Z3333, 
Z3335, Z3366, Z3373, Z3376, Z3378, Z3350, 
Z3351, Z3353, Z3355, Z3357, Z3358, Z3359, 
Z3360 a Z3362 vlny 19. Údaje k RRL spojům 
včetně ochranných pásem byly poskytnuty v rámci 
aktualizace územně analytických podkladů. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966914 
  

Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásmem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966948 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967261 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 
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3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967313 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

   

           

             

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966427 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html, příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů 
(mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla -  
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https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966470 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966511 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967169 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

2967187 
  

Pro úplnost uvádíme: 
Dotčené území se nachází v ochranném pásmu 
metra, s ohledem na připravovanou změnu je třeba 
upozornit na dodržení podmínek výstavby v OPM. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966620 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

          

            

             

 

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

Bez připomínek 
 

2966654 
  

Bez připomínek. 
  

           

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965290 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního  
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plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966386 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965934 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965975 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z  
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3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966016 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 1981; vedené v ÚSKP ČR 
pod číslem rejstř. 3333. 
● Řešené území je nutno chápat jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění  
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pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví 
Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních 
smluv pod č. 
99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 
 

2966041 
  

POSOUZENÍ NÁVRHU NA VYDÁNÍ ZMĚN VLNY 
19 ÚP SÚ hl. m. PRAHY 
ad) VÝROK 
Na území ochranného pásma PPR se nachází 
následující lokality změn: 
▪ Z 3321/19 - k.ú. Jinonice, Z 3323/19 – k.ú. 
Strašnice, Z 3325/19 – Hlubočepy, Malá Chuchle, 
Z 3335/19 – k.ú. Bubeneč, Z 3337/19 – k.ú. 
Malešice, Z 3341/19 – k.ú. Holešovice, Z 3345/19 
– k.ú.Malešice, Z 3346/19 – k.ú. Dejvice, Z 
3351/19 – k.ú. Radlice, Z 3355/19 – k.ú. Košíře, Z 
3358/19 – 
k.ú. Strašnice, Z 3359/19 – k.ú. Vysočany, Z 
3360/19 – k.ú. Vysočany, Z 3362/19 – k.ú. Radlice. 
 
 
Výrok NPÚ: 
Bez zásadních připomínek. 
 
 
Odůvodnění NPÚ: 
Lokality změn Z 3321/19 - k.ú. Jinonice, Z 3323/19 
– k.ú. Strašnice, Z 3325/19 – Hlubočepy, Malá 
Chuchle, Z 3335/19 – k.ú. Bubeneč, Z 3337/19 – 
k.ú. Malešice, Z 3341/19 – k.ú. Holešovice, Z 
3345/19 – k.ú.Malešice, Z 3346/19 – k.ú. Dejvice, 
Z 3351/19 – k.ú. Radlice, Z 3355/19 – k.ú. Košíře, 
Z 
3358/19 – k.ú. Strašnice, Z 3359/19 – k.ú. 
Vysočany, Z 3360/19 – k.ú. Vysočany, Z 3362/19 – 
k.ú. Radlice leží na území ochranného pásma 
Pražské památkové rezervace (též OP PPR). Z 
hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nejsou navrhované změny v rozporu s 
podmínkami ochrany určenými pro území OP PPR. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966073 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude  
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sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967217 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965761 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965802 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 
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149 Pražská plynárenská Distribuce, 
a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.. 

Jiné 
 

2965849 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965893 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

  

          

            

             

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965371 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí  
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hájených zájmů námitek. 
   

              

 

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

Bez připomínek 
 

2965712 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967773 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

   

             

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967816 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

   

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965413 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965465 
  

Z hlediska nadřazeného systému 
odkanalizování má PVS k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965506 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965547 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965588 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965615 
  

Nutno respektovat stoku VP 600/1000 při severní 
hranici pozemku, upozorňujeme, že lokalita leží v 
povodí Rokytky, kde je snížený limit pro vypouštěni 
dešťových vod. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965658 
  

V případě vodovodních i kanalizačních řadů je 
nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a 
kanalizace je vymezeno svislými rovinami  
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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                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     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 o 1 m 
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Z 3360 / 019 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 9, k.ú. Vysočany 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

areál Pražírny 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

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

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966703 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

     

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966744 
   

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  

     

                 

                  

 

Z 3360 / 019 
    

Str. 499 z 732 
   



             

          

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

  

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967400 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu  
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podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967441 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967484 
  

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967523 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967564 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967616 
  

Z hlediska ochrany vod: 
– bez připomínek s upozorněním, že zájmové 
území bylo v minulosti zatíženo starou ekologickou 
zátěží. Případnou přetrvávající kontaminaci je 
třeba při výhledové změně využití území řešit. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967637 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
-souhlasíme bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967684 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
-bez připomínek  

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967727 
  

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
státní správy podle stavebního zákona, 
nenahrazuje žádná případná stanoviska, 
rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany 
prostředí podle zvláštních předpisů a současně je 
vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966785 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
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● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966827 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965332 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966990 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1  
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písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967031 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967075 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967116 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966868 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným 
orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších  
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předpisů (dále jen „stavební zákon“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o IZS“). 

  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 
 

2966894 
  

V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona a s § 
7 zákona o IZS Vám sděluji, že na území 
dotčených změnami vlny 19 Územního plánu 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“) má 
MV RRL spoje ve správě NAKIT s.p. a 1 vysílač 
JSVV (Policejní akademie) ve správě generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR - 
sledovaný jev č. 82a (elektronická komunikace, 
jejich ochranná pásma a zájmová území). RRL 
spoje a jejich ochranná pásma mohou být dotčené 
změnami Z3321, Z3323, Z3331, Z3332, Z3333, 
Z3335, Z3366, Z3373, Z3376, Z3378, Z3350, 
Z3351, Z3353, Z3355, Z3357, Z3358, Z3359, 
Z3360 a Z3362 vlny 19. Údaje k RRL spojům 
včetně ochranných pásem byly poskytnuty v rámci 
aktualizace územně analytických podkladů. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966915 
  

Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásmem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966949 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967262 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  
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„zákon“). 
   

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967314 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

   

           

             

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966428 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html,  
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příslušných geologických, ložiskových a 
inženýrsko-geologických podkladů (mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966471 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966512 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967170 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966621 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

          

            

             

 

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

Bez připomínek 
 

2966655 
  

Bez připomínek. 
  

           

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965291 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
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Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966387 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965935 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965976 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z  
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3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966017 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 1981; vedené v ÚSKP ČR 
pod číslem rejstř. 3333. 
● Řešené území je nutno chápat jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví  
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Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních 
smluv pod č. 
99/2000. 
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 
 

2966042 
  

POSOUZENÍ NÁVRHU NA VYDÁNÍ ZMĚN VLNY 
19 ÚP SÚ hl. m. PRAHY 
ad) VÝROK 
Na území ochranného pásma PPR se nachází 
následující lokality změn: 
▪ Z 3321/19 - k.ú. Jinonice, Z 3323/19 – k.ú. 
Strašnice, Z 3325/19 – Hlubočepy, Malá Chuchle, 
Z 3335/19 – k.ú. Bubeneč, Z 3337/19 – k.ú. 
Malešice, Z 3341/19 – k.ú. Holešovice, Z 3345/19 
– k.ú.Malešice, Z 3346/19 – k.ú. Dejvice, Z 
3351/19 – k.ú. Radlice, Z 3355/19 – k.ú. Košíře, Z 
3358/19 – 
k.ú. Strašnice, Z 3359/19 – k.ú. Vysočany, Z 
3360/19 – k.ú. Vysočany, Z 3362/19 – k.ú. Radlice. 
 
 
Výrok NPÚ: 
Bez zásadních připomínek. 
 
 
Odůvodnění NPÚ: 
Lokality změn Z 3321/19 - k.ú. Jinonice, Z 3323/19 
– k.ú. Strašnice, Z 3325/19 – Hlubočepy, Malá 
Chuchle, Z 3335/19 – k.ú. Bubeneč, Z 3337/19 – 
k.ú. Malešice, Z 3341/19 – k.ú. Holešovice, Z 
3345/19 – k.ú.Malešice, Z 3346/19 – k.ú. Dejvice, 
Z 3351/19 – k.ú. Radlice, Z 3355/19 – k.ú. Košíře, 
Z 
3358/19 – k.ú. Strašnice, Z 3359/19 – k.ú. 
Vysočany, Z 3360/19 – k.ú. Vysočany, Z 3362/19 – 
k.ú. Radlice leží na území ochranného pásma 
Pražské památkové rezervace (též OP PPR). Z 
hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nejsou navrhované změny v rozporu s 
podmínkami ochrany určenými pro území OP PPR. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966074 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového  
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ústavu v dané věci. 
  

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967218 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965762 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965803 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965850 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze  
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strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965894 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

  

          

            

             

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965372 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 
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141 Technická správa komunikací 
hl.m. Prahy - příspěvková 
organizace 

Bez připomínek 
 

2965713 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967774 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

   

             

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967817 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

   

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965414 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965466 
  

Z hlediska nadřazeného systému 
odkanalizování má PVS k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965507 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965548 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965589 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965616 
  

Nutno respektovat stoku jednotné kanalizace DN 
500 a VP 600/1000 při severní hranici pozemku, 
upozorňujeme, že lokalita leží v povodí Rokytky, 
kde je snížený limit pro vypouštění dešťových vod. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965659 
  

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: 
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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                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     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 o 1 m 
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Z 3361 / 019 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Suchdol, k.ú. Suchdol 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

přístavba rodinného domu 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

zvláštní - vysokoškolské /ZVS/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

čistě obytné /OB/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966704 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

     

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966745 
   

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

  

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967401 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu  
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podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967442 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967485 
  

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967524 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967565 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967605 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967638 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
-souhlasíme bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967685 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
-bez připomínek  

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967728 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
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19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966786 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m.  
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Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966828 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965333 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966991 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a  
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stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967032 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967076 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967117 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966869 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  
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„zákon o IZS“). 
  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966950 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967263 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967315 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

  

          

            

             

 

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 
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11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966429 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html, příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů 
(mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná  
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poddolovaná území. 
  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966472 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966513 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967171 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966622 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

          

            

             

 

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

Bez připomínek 
 

2966656 
  

Bez připomínek. 
  

           

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965292 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966388 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965936 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP  
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SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965977 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966018 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966075 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

          

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967219 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního  
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plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965763 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965804 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965851 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi  
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zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965895 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

  

          

            

             

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965373 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 

  

          

            

             

 

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

Bez připomínek 
 

2965714 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 
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4) Ostatní podněty 
 

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967775 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

   

             

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967818 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

   

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965415 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965467 
  

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

 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965508 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni musí 
vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený  
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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. 
 
 

 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965549 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965590 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965660 
  

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                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     nebo podzemního obrysu objektu 
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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 o 1 m 
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Z 3362 / 019 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 5, k.ú. Radlice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

rehabilitace území 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

sportu /SP/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

zvláštní - ostatní s kódem míry využití území G /ZVO-G/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966705 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

     

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966746 
   

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

  

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967402 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu  
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podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967443 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967486 
  

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967525 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967566 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Souhlas 
 

2967617 
  

Z hlediska ochrany vod: 
– nemáme zásadní připomínky, pouze 
upozorňujeme, že přes řešené území prochází 
významná stavba vodohospodářské infrastruktury 
– kanalizační sběrač jednotné kanalizace DN 
1000/1750. Při dalším využití území je třeba 
respektovat stavbu vodního díla a jeho ochranné 
pásmo (dle ust. § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, 
ve znění pozdějších předpisů), zejména při 
provádění staveb, terénních úprav a výsadeb. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967639 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
-souhlasíme bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Částečný souhlas 
 

2967695 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
S následujícími připomínkami a upozorněními: 
– upozorňujeme, že změnou by došlo k 
nežádoucímu nárůstu zastavitelnosti ploch 
(původně SP), oproti nově navrhovanému využití 
(ZVO-G). 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967729 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966787 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
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● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966829 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965334 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966992 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č.  
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44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967033 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967077 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967118 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
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7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966870 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o IZS“). 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 
 

2966895 
  

V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona a s § 
7 zákona o IZS Vám sděluji, že na území 
dotčených změnami vlny 19 Územního plánu 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“) má 
MV RRL spoje ve správě NAKIT s.p. a 1 vysílač 
JSVV (Policejní akademie) ve správě generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR - 
sledovaný jev č. 82a (elektronická komunikace, 
jejich ochranná pásma a zájmová území). RRL 
spoje a jejich ochranná pásma mohou být dotčené 
změnami Z3321, Z3323, Z3331, Z3332, Z3333, 
Z3335, Z3366, Z3373, Z3376, Z3378, Z3350, 
Z3351, Z3353, Z3355, Z3357, Z3358, Z3359, 
Z3360 a Z3362 vlny 19. Údaje k RRL spojům 
včetně ochranných pásem byly poskytnuty v rámci 
aktualizace územně analytických podkladů. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966916 
  

Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásmem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966951 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967264 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s  
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ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

   

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967316 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

   

           

             

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966430 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha. 

   

           

             

              

 

Z 3362 / 019 
    

Str. 539 z 732 
  



             

          

eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemni
ho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_pl
anu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html, 
příslušných geologických, ložiskových a 
inženýrsko-geologických podkladů (mapové 
aplikace ČGS – poddolovaná území, důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966473 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966514 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967172 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

2967188 
  

Pro úplnost uvádíme: v zájmovém území se 
nachází pozemek parc. č. 543/1 k.ú. Radlice, jde o 
veřejnou komunikaci. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966623 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 
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166 Institut plánování a rozvoje hl.m. 
Prahy – IPR 

Bez připomínek 
 

2966657 
  

Bez připomínek. 
  

           

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965293 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966389 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965937 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965978 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP  
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188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966019 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho  
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doplněk ze dne 9. 7. 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. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 
 

2966043 
  

POSOUZENÍ NÁVRHU NA VYDÁNÍ ZMĚN VLNY 
19 ÚP SÚ hl. m. PRAHY 
ad) VÝROK 
Na území ochranného pásma PPR se nachází 
následující lokality změn: 
▪ Z 3321/19 - k.ú. Jinonice, Z 3323/19 – k.ú. 
Strašnice, Z 3325/19 – Hlubočepy, Malá Chuchle, 
Z 3335/19 – k.ú. Bubeneč, Z 3337/19 – k.ú. 
Malešice, Z 3341/19 – k.ú. Holešovice, Z 3345/19 
– k.ú.Malešice, Z 3346/19 – k.ú. Dejvice, Z 
3351/19 – k.ú. Radlice, Z 3355/19 – k.ú. Košíře, Z 
3358/19 – 
k.ú. Strašnice, Z 3359/19 – k.ú. Vysočany, Z 
3360/19 – k.ú. Vysočany, Z 3362/19 – k.ú. Radlice. 
 
 
Výrok NPÚ: 
Bez zásadních připomínek. 
 
 
Odůvodnění NPÚ: 
Lokality změn Z 3321/19 - k.ú. Jinonice, Z 3323/19 
– k.ú. Strašnice, Z 3325/19 – Hlubočepy, Malá 
Chuchle, Z 3335/19 – k.ú. Bubeneč, Z 3337/19 – 
k.ú. Malešice, Z 3341/19 – k.ú. Holešovice, Z 
3345/19 – k.ú.Malešice, Z 3346/19 – k.ú. Dejvice, 
Z 3351/19 – k.ú. Radlice, Z 3355/19 – k.ú. Košíře, 
Z 
3358/19 – k.ú. Strašnice, Z 3359/19 – k.ú. 
Vysočany, Z 3360/19 – k.ú. Vysočany, Z 3362/19 – 
k.ú. Radlice leží na území ochranného pásma 
Pražské památkové rezervace (též OP PPR). Z 
hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nejsou navrhované změny v rozporu s 
podmínkami ochrany určenými pro území OP PPR. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966076 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP  
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SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967220 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965764 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965805 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen  
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koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965852 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965896 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

  

          

            

             

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965374 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny  
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19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 

   

              

 

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

Bez připomínek 
 

2965715 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967776 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

   

             

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967819 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

   

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965416 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965435 
  

Plánovaná zástavba může být napojena na 
vodovodní síť až po realizaci nové redukční šachty 
poblíž ulice Peroutkova. 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965468 
  

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

 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965509 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965550 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965591 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965617 
  

Nutno respektovat sběrač A-l VP 1000/1750, 
spojnou komoru a odlehčovací komoru 15_K  
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Pechlátova. 
  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965661 
  

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                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     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 o 1 m 
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Z 3366 / 019 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 9, k.ú. Prosek 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

nová zástavba 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

nerušící výroby a služeb s kódem míry využití území D /VN-D/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území D /SV-D/, zvláštní - ostatní s kódem 
míry využití území D /ZVO-D/ 

 

                  

 

Na: 
               

 

všeobecně obytné s kódem míry využití území F /OV-F/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966706 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

     

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966747 
   

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

  

          

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

      

        

          

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967403 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967444 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967487 
  

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967526 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967567 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967606 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967640 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
-souhlasíme bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967686 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
-bez připomínek  

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967730 
  

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
státní správy podle stavebního zákona, 
nenahrazuje žádná případná stanoviska, 
rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany 
prostředí podle zvláštních předpisů a současně je 
vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966788 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
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● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966830 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965335 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966993 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1  
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písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967034 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967045 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Požadujeme upřesnit, resp. doplnit pasáže v 
textové části odůvodnění takto: 
U změny Z 3366/19: „...V platném ÚP je jižní část 
plochy změny zasažena bezpečnostním pásmem 
VTL plynovodu DN 500. Plynovod byl v roce 2018 
rekonstruován se snížením dimenze potrubí na DN 
300, tedy jeho bezpečnostní pásmo nově měří 10 
m na obě strany od plynovodu (dle změny 
energetického zákona č. 131/2015 Sb., v platném 
znění) a na dotčenou plochu již nezasahuje". 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967078 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
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5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967119 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966871 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o IZS“). 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 
 

2966896 
  

V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona a s § 
7 zákona o IZS Vám sděluji, že na území 
dotčených změnami vlny 19 Územního plánu 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“) má 
MV RRL spoje ve správě NAKIT s.p. a 1 vysílač 
JSVV (Policejní akademie) ve správě generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR - 
sledovaný jev č. 82a (elektronická komunikace, 
jejich ochranná pásma a zájmová území). RRL 
spoje a jejich ochranná pásma mohou být dotčené 
změnami Z3321, Z3323, Z3331, Z3332, Z3333, 
Z3335, Z3366, Z3373, Z3376, Z3378, Z3350, 
Z3351, Z3353, Z3355, Z3357, Z3358, Z3359, 
Z3360 a Z3362 vlny 19. Údaje k RRL spojům 
včetně ochranných pásem byly poskytnuty v rámci 
aktualizace územně analytických podkladů. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966917 
  

Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásmem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966952 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967265 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a  
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rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

   

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967317 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

   

           

             

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966431 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z  
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3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html, příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů 
(mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966474 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966515 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967173 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966624 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním  
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plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

             

 

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

Částečný souhlas 
 

2966672 
  

Požadujeme revidovat rozsah změnou řešeného 
území tak, aby mohla mít zástavba podél 
Čakovické ulice jednotný charakter a v plánu 
využití ploch nevznikaly nepravidelné zbytkové 
plochy s rozdílnou mírou využití. Doporučujeme 
upravit následujícím způsobem: Plocha SV-D 
měněná na OV-F bude zarovnána po jižní hranici 
plochy ZVO a část plochy VN měněné na OV 
zůstane v pokračování jižní hranice plochy ZVO-D 
zachována jako VN-D. Toto řešení sice nezasahuje 
do té části plochy, kterou záměr předpokládá 
zastavět obytnými domy, ale bude mít dopady na 
přepokládané kapacity HPP. Omezení změny na 
pozemky žadatele by vytvářelo metodicky 
nepřijatelné členění ploch, nezohledňovalo širší 
vztahy v území a nebylo tak v souladu s cílem 
územního plánu řešit funkční využití a uspořádání 
ploch na území hl. m. Prahy jako celku (ve smyslu 
OOP č. 55/2018, Oddíl 1). Takto pojaté 
vymezování ploch by svou podrobností 
neodpovídalo ani základnímu měřítku plánu 1 : 10 
000. 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965294 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966390 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965938 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
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vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965979 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966020 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966077 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

          

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967221 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního  
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plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965765 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965806 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965853 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi  
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zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965864 
  

V části „odůvodnění" u následujících změn, 
týkajících se dotčení VTL plynovodů a jejich 
bezpečnostních či ochranných pásem, požadujeme 
upřesnit, resp. doplnit uvedené pasáže textu 
následovně: 
U změny Z 3366/19 (Praha 9 - Prosek, výstavba 
skupiny bytových domů, severně podél ul. 
Čakovická) : „...V platném ÚP je jižní část plochy 
změny zasažena bezpečnostním pásmem VTL 
plynovodu DN 500. Plynovod byl v roce 2018 
rekonstruován se snížením dimenze potrubí na DN 
300, tedy jeho bezpečnostní pásmo nově měří 10 
m na obě strany od plynovodu (dle změny 
Energetického zákona zákonem č. 131/2015 Sb., v 
platném znění) a na dotčenou plochu již 
nezasahuje." 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965897 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 
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150 Pražská teplárenská a.s. Jiné 
 

2965733 
  

K předloženému Oznámení o zahájení řízení o 
vydání části změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy máme 
následující připomínky; 
Na vymezeném území změn Z 3357, Z 3366, Z 
3354, Z 3345, Z 3337, Z 3323, Z 3350 a Z 3341 či 
v jejich bezprostřední blízkosti jsou vedena 
stávající podzemní rozvodná tepelná zařízení 
Pražské teplárenské a.s., sloužící k dodávce 
tepelné energie odběratelům v dané lokalitě. 
Požadujeme při navrhování a realizaci staveb 
respektovat zákonné ochranné pásmo tepelných 
rozvodů Pražské teplárenské a.s., a to ve smyslu 
§87 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. 

   

             

              

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965375 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 

   

           

             

              

 

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

Bez připomínek 
 

2965716 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967777 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

   

             

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967820 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

   

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965417 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
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-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965436 
  

V dotčeném území je nutno respektovat stávající 
řad DN 300. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965469 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965510 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965551 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční  
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potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965592 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965618 
  

Nutno respektovat sběrače EF - Prosecký l_4 a EF 
- Prosecký II., upozorňujeme, že pozemek leží v 
povodí Rokytky, kde je snížený limit pro vypouštění 
dešťových vod. 
 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965662 
  

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                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     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 o 1 m 
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Z 3367 / 019 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Čakovice   , k.ú. Čakovice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

vybudování rezidenční zástavby 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ čistě obytné s kódem míry využití území D /OB-D/ , orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ 
louky, pastviny /NL/ 

 

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966707 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

     

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966748 
   

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

  

          

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

      

        

          

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967404 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967445 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967488 
  

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967527 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967568 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967607 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Částečný souhlas 
 

2967655 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
vzhledem k tomu, že změny počítají s výstavbou 
rodinných domů, bude požadována minimalizace 
vzniku nových spalovacích stacionárních zdrojů na 
pevná paliva (krby, krbové vložky apod.) jakožto 
doplňkových zdrojů vytápění. Spalováním tuhých 
paliv na území hlavního města Prahy dochází k 
neúměrnému navyšování prachových částic a 
benzo(a)pyrenu v ovzduší, proto je jejich umístění 
zejména v oblastech s problematickou kvalitou 
ovzduší nutné dobře zvážit. Při umísťování těchto 
zdrojů bude vyžadována instalace spalovacích 
zařízení, která odpovídají nejlepšímu dostupnému 
technickému řešení, přičemž je doporučeno 
vycházet zejména z prováděcích nařízení ke 
směrnici Evropského parlamentu a Rady  
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2009/125/ES o 
ekodesignu. Tento požadavek je v souladu se 
strategií města, jejímž cílem je dosažení imisních 
limitů na celém území aglomerace a jejich trvalé 
udržení. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967687 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
-bez připomínek  

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967731 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966789 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
Ochrana řešeného území z hlediska zákona č.  
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20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966831 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965336 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 
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6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966994 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967035 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967046 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast plynárenství a produktovodů 
Požadujeme upřesnit, resp. doplnit pasáže v 
textové části odůvodnění takto: 
U změny Z 3367/19: „...Změna není koncepcí 
dopravní infrastruktury ani koncepcí technické 
infrastruktury. Ve výkrese č. 4 (Plán využití ploch) 
je v ploše změny zakresleno bezpečnostní pásmo 
VTL plynovodu a ve výkrese č. 10 (Energetika) je 
vymezen VTL plynovod s jeho bezpečnostním 
pásmem. V minulých letech došlo ke stavební 
úpravě VTL plynovodu na STL plynovod, který 
nemá bezpečnostní pásmo. Předmětem této 
změny není uvedení tohoto plynovodu do souladu 
se stávajícím stavem. Využití řešeného území  
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nebude ve skutečnosti bezpečnostním pásmem 
plynovodu vymezeným platným územním plánem 
omezeno". 
 
 
 
 
 

 

  

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967079 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967120 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966872 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o IZS“). 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966953 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967266 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52  
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odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

  

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Nesouhlas 
 

2967280 
  

Návrhy změn vlny 19 ÚP jsou vymezovány plochy 
na pozemcích pod ochranou zemědělského 
půdního fondu (dále jen „ZPF“). Konkrétně se 
jedná o následující změny: 
 
 
˗ Z 3367/19 - zábor ZPF 5,4341 ha v I. třídě 
ochrany, 
 
 
Ke všem výše uvedeným změnám (plochám) 
uplatňujeme negativní stanovisko vzhledem k 
tomu, že předložená odůvodnění jednotlivých 
změn zcela postrádají zdůvodnění navrhovaného 
řešení z hlediska ochrany ZPF, tj. u všech ploch 
postrádáme zdůvodnění nezbytnosti záboru ZPF 
dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona a v případě 
dotčení půd I. a II. třídy ochrany i doložení výrazně 
převažujícího veřejného zájmu nad veřejným 
zájmem ochrany ZPFdle ustanovení § 4 odst. 3 
zákona. 
Požadujeme, aby byla odůvodnění dopracována v 
souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především 
ustanovení § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve všech 
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  
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hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Co má 
být obsahem tohoto zdůvodnění, je uvedeno v 
ustanovení § 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o 
stanovení postupů k zajištění ochrany 
zemědělského půdního fondu (dále jen „vyhláška“). 
Rovněž musí být vyhodnoceny předpokládané 
důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to 
zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. 
Zároveň musí být dodrženy postupy dle ustanovení 
§ 3 vyhlášky. 

   

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967318 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

   

           

             

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967332 
  

Po doplnění odůvodnění bude moci orgán ochrany 
ZPF jednotlivé plochy znovu posoudit a uplatnit k 
nim stanovisko. 

   

           

             

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966432 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z  
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3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html, příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů 
(mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966475 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966516 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967174 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966625 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52  
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odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

             

 

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

Nesouhlas 
 

2966673 
  

Se změnou nesouhlasíme, přesto že se jedná o 
plochy v územní rezervě. Hranice dalšího rozvoje 
doporučujeme koncipovat až v Metropolitním plánu 
Prahy. Lokalita nemá kvalitní (tj. kolejovou) 
obsluhu veřejnou dopravou. Nově vyvolaná IAD by 
nevhodně dopravně přitížila stávající komunikace 
Čakovic a Letňan ve stávající převážně obytné 
zástavbě. Změna ÚP předpokládá zábor cca 5,5 
ha orné půdy třídy ochrany I., pro kterou platí 
nejpřísnější ochrana a vyjmutí jen v případě, kdy 
veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany ZPF 
(§4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF). 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965295 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966391 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965939 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
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Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965980 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966021 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená  
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Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966078 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

          

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967222 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn  
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vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965766 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965807 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965819 
  

Výjimku tvoří změny Z 3331/19 (plánovaná 
výstavba bytových domů lokalita U Panské 
zahrady, Praha 13 - Stodůlky, severně od ul. 
Kovářova - Mládí), Z 3342/19 (plánovaný obytný 
soubor Praha - Čakovice, jižně a jihovýchodně od. 
ul. Rýnská) a Z 3346/19 (plánovaná rezidence 
Juliska, Praha 6 - Dejvice, pod stadionem Dukly 
Praha, u ul. Lindleyova) ; v jejich případech jsou 
nejbližší distribuční plynovody pro možné připojení 
buďto ve větší vzdálenosti, obtížněji průchozích 
napojovacích trasách nebo s limitovanou 
distribuční kapacitou, resp. ve vzájemné kombinaci 
těchto faktorů. 
 
 
To se týká i změny Z 3367/19 (nová rezidenční  
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zástavba jižně od ul. Cukrovarská, východně a 
jižně navazující k ul. U Párníků, Praha - Čakovice), 
kde se jedná o zájmovou investiční oblast 
společnosti IMPERA, spol. s r.o. (resp. pozemky v 
současnosti v majetku PROPERTY TRUST, a.s.), 
která v tomto území i vlastní a provozuje trasu STL 
odběrného plynového zařízení (průmyslový 
plynovod) - viz bližší popis v další části tohoto 
vyjádření *), 
a změny Z 3376/19 (Praha 13 - Stodůlky, lokalita 
„Západní město", další fáze obytné zástavby v 
přímé vazbě na sousední již stávající, resp. 
postupně se rozvíjející výstavbu v ul. Šustalova, 
Františka Janečka, Hynka Puče, Bekova, 
Waldesova, Bessemerova, atd., kde se také 
nacházejí pouze STL 
průmyslové plynovody charakteru odběrných 
plynových zařízení v majetku a správě společnosti 
Veolia Energie ČR, a.s. 
 
 
V obou těchto případech tedy z podstaty výše 
uvedených skutečností není plynofikace s přímým 
napojením z distribuční soustavy naší společnosti 
PPD, a.s., pravděpodobná. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965854 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01,  
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605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965865 
  

V části „odůvodnění" u následujících změn, 
týkajících se dotčení VTL plynovodů a jejich 
bezpečnostních či ochranných pásem, požadujeme 
upřesnit, resp. doplnit uvedené pasáže textu 
následovně: 
 
 
U změny Z 3367/19 (Praha - Čakovice, nová 
rezidenční zástavba jižně od ul. Čakovická, 
východně a jižně navazující k ul. U Párníků), viz 
rovněž výše *) : „...Změna nemění koncepci 
dopravní infrastruktury ani koncepci technické 
infrastruktury. Ve výkrese č. 4 - Plán využití ploch 
je v ploše změny zakresleno bezpečnostní pásmo 
VTL plynovodu a ve výkrese č. 10 - Energetika 
vymezen VTL plynovod DN 150 sjeho 
bezpečnostním pásmem. V minulých letech došlo 
ke stavební úpravě VTL plynovodu na STL 
plynovod, který nemá bezpečnostní pásmo. 
Předmětem této změny není uvedení tohoto 
plynovodu do souladu se stávajícím stavem. 
Využití řešeného území nebude ve skutečnosti 
bezpečnostním pásmem plynovodu vymezeným 
platným územním plánem omezeno." K tomuto 
upřesňujeme, že se v současnosti jedná pouze o 
STL odběrné plynové zařízení (průmyslový 
plynovod zásobovaný z průmyslové VTL regulační 
stanice na pozemku parc. č. 1309/76, k.ú. 
Čakovice) v majetku a správě společnosti 
IMPERA, spol. s r.o. (resp. společnosti 
PROPERTY TRUST, a.s.), které nejenže není VTL 
charakteru, ale není ani jako součást lokální 
distribuční soustavy, původní licence na distribuci 
plynu pro IMPERA, spol. s r.o., je ze strany ERÚ 
zrušená. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965898 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

  

          

            

             

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965376 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské  
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plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 

   

              

 

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

Bez připomínek 
 

2965717 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967778 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

   

             

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967821 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

   

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965418 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965470 
  

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

 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965511 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965552 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965593 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965663 
  

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  
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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                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     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 o 1 m 
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Místa akce: 
               

 

Praha 20, k.ú. Horní Počernice 
součástí návrhu na pořízení změny jsou také pozemky v k. ú. Horní Počernice, parc. č. 4253/10, 4253/3, 4253/4, 4253/6, 4253/1, 4276/11, 4276/9, 
4276/9, 4276/10, 4548/1, 4549/3, 4550/12, 4550/13, 4550/7, 4550/14 a 4550/10, kterých se týká přeložka VPS 40/TK/25 Horní Počernice - kanalizace 
a ČOV. 

 

                  

 

Předmět: 
               

 

umístění venkovního sportovního hřiště, přeložka VPS 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

sportu /SP/ 
přeložka VPS 40/TK/25 Horní Počernice - kanalizace a ČOV (viz studie) 

  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

40 MČ Praha 20, starosta Souhlas 
 

2967369 
   

Rada MČ Praha 20 doporučuje Zastupitelstvu MČ 
souhlasit s navrženou změnou. 
 
    •  umístění venkovního sportovního hřiště, 
přeložka kanalizace a přeložka VPS 40/TK/25 
Horní Počernice - kanalizace a ČOV 
 

 

     

                 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966708 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o  
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územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

  

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966749 
  

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

  

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967405 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967446 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967489 
  

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967528 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967569 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967608 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967641 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
-souhlasíme bez připomínek 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967688 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
-bez připomínek  

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967732 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966790 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7.  
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1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966832 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965337 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
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5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966995 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967036 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967080 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967121 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ  
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hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966873 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o IZS“). 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966954 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967267 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Nesouhlas 
 

2967281 
  

Návrhy změn vlny 19 ÚP jsou vymezovány plochy 
na pozemcích pod ochranou zemědělského 
půdního fondu (dále jen „ZPF“). Konkrétně se 
jedná o následující změny: 
 
 
˗ Z 3368/19 zábor ZPF 0,1585 ha ve IV. třídě 
ochrany, 
 
 
Ke všem výše uvedeným změnám (plochám)  
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uplatňujeme negativní stanovisko vzhledem k 
tomu, že předložená odůvodnění jednotlivých 
změn zcela postrádají zdůvodnění navrhovaného 
řešení z hlediska ochrany ZPF, tj. u všech ploch 
postrádáme zdůvodnění nezbytnosti záboru ZPF 
dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona a v případě 
dotčení půd I. a II. třídy ochrany i doložení výrazně 
převažujícího veřejného zájmu nad veřejným 
zájmem ochrany ZPF dle ustanovení § 4 odst. 3 
zákona. 
Požadujeme, aby byla odůvodnění dopracována v 
souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především 
ustanovení § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve všech 
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. Co má být obsahem tohoto 
zdůvodnění, je uvedeno v ustanovení § 5 vyhlášky 
č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění 
ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen 
„vyhláška“). Rovněž musí být vyhodnoceny 
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na 
ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle 
ustanovení § 3 vyhlášky. 

  

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967319 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967333 
  

Po doplnění odůvodnění bude moci orgán ochrany 
ZPF jednotlivé plochy znovu posoudit a uplatnit k 
nim stanovisko. 

  

          

            

             

 

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

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966433 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html, příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů 
(mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č.  

   

           

             

              

 

Z 3368 / 019 
    

Str. 593 z 732 
  



             

          

44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966476 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966517 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967175 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966626 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

          

            

             

 

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

Částečný souhlas 
 

2966674 
  

K uvedení trasy kanalizace do souladu se 
skutečným stavem a s ní svázané VPS nemáme 
připomínky. Vzhledem k podměrečnosti 
navrhované plochy doporučujeme návrh sportovní 
plochy řešit pevnou značkou SP ve stávající ploše 
ZMK, umístěnou v těžišti předpokládaného 
sportovního zařízení menšího než 2 500 m2. 

  

          

            

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965296 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966392 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965940 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

  

          

            

             

 

Z 3368 / 019 
    

Str. 594 z 732 
 



             

          

Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965981 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m.  
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Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966022 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966079 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

          

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967223 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

          

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967233 
  

Změna č. Z 3368/19 – MČ Praha 20 – k. ú. Horní 
Počernice – změna funkčního využití ploch, změna 
vymezení VPS 
Jedná se o umístění venkovního sportovního 
hřiště, přeložku kanalizace a VPS 40/TK/25 Horní 
Počernice – kanalizace a ČOV. 
Připomínka: 
Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně 
vyhlášené záplavové území vodního toku 
Svépravický potok IDVT 10101995. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965767 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby,  
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parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965808 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965855 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy  
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distribuční soustavy naší společnosti. 
   

              

 

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

Jiné 
 

2965899 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

   

           

             

              

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965377 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 

   

           

             

              

 

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

Bez připomínek 
 

2965718 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967779 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

   

             

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967822 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

   

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965419 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při  

   

           

             

              

 

Z 3368 / 019 
    

Str. 599 z 732 
  



             

          

zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965471 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965512 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965553 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965594 
  

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

 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Nedoporučeno 
 

2965619 
  

Pozemek leží v povodí PČOV Svépravice, kde je v 
současné době vyhlášen stop stav, do doby 
přepojení PČOV na ÚČOV Praha nebude možno 
tuto lokalitu napojit na stokový systém, nutno 
respektovat plánovanou stavbu MHMP „Stavba č. 
0083 Horní Počernice, ČOV Svépravice, 
kanalizace 3. etapa1*, je třeba zachovat možnost 
průchodu kanalizačního sběrače VPS 40/TK/25 
přes předmětný pozemek, upozorňujeme, že 
lokalita leží v povodí Rokytky, kde platí snížený 
limit pro vypouštění dešťových vod. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965664 
  

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                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     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 o 1 m 
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Z 3370 / 019 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 13, k.ú. Jinonice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

výstavba rodinného domu 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

sady, zahrady a vinice /PS/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966709 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

     

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966750 
   

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

  

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967406 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu  
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podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967447 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967490 
  

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967529 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967570 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967609 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Částečný souhlas 
 

2967656 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
vzhledem k tomu, že změny počítají s výstavbou 
rodinných domů, bude požadována minimalizace 
vzniku nových spalovacích stacionárních zdrojů na 
pevná paliva (krby, krbové vložky apod.) jakožto 
doplňkových zdrojů vytápění. Spalováním tuhých 
paliv na území hlavního města Prahy dochází k 
neúměrnému navyšování prachových částic a 
benzo(a)pyrenu v ovzduší, proto je jejich umístění 
zejména v oblastech s problematickou kvalitou 
ovzduší nutné dobře zvážit. Při umísťování těchto 
zdrojů bude vyžadována instalace spalovacích 
zařízení, která odpovídají nejlepšímu dostupnému 
technickému řešení, přičemž je doporučeno 
vycházet zejména z prováděcích nařízení ke 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2009/125/ES o 
ekodesignu. Tento požadavek je v souladu se  
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strategií města, jejímž cílem je dosažení imisních 
limitů na celém území aglomerace a jejich trvalé 
udržení. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Částečný souhlas 
 

2967696 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
S následujícími připomínkami a upozorněními: 
-upozorňujeme, že změnou by došlo k 
nežádoucímu nárůstu zastavitelných a redukci 
nezastavitelných ploch zeleně (PS). 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967733 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966791 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
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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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966833 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965338 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele  
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souhlasím. 
  

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966996 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967037 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967081 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního  
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rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967122 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966874 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o IZS“). 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966955 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967268 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Nesouhlas 
 

2967282 
  

Návrhy změn vlny 19 ÚP jsou vymezovány plochy 
na pozemcích pod ochranou zemědělského 
půdního fondu (dále jen „ZPF“). Konkrétně se  
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jedná o následující změny: 
˗ Z 3370/19 zábor ZPF 0,0331 ha ve II. třídě 
ochrany, 
 
 
Ke všem výše uvedeným změnám (plochám) 
uplatňujeme negativní stanovisko vzhledem k 
tomu, že předložená odůvodnění jednotlivých 
změn zcela postrádají zdůvodnění navrhovaného 
řešení z hlediska ochrany ZPF, tj. u všech ploch 
postrádáme zdůvodnění nezbytnosti záboru ZPF 
dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona a v případě 
dotčení půd I. a II. třídy ochrany i doložení výrazně 
převažujícího veřejného zájmu nad veřejným 
zájmem ochrany ZPF dle ustanovení § 4 odst. 3 
zákona. 
Požadujeme, aby byla odůvodnění dopracována v 
souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především 
ustanovení § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve všech 
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. Co má být obsahem tohoto 
zdůvodnění, je uvedeno v ustanovení § 5 vyhlášky 
č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění 
ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen 
„vyhláška“). Rovněž musí být vyhodnoceny 
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na 
ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle 
ustanovení § 3 vyhlášky. 

  

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967320 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 
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3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967334 
  

Po doplnění odůvodnění bude moci orgán ochrany 
ZPF jednotlivé plochy znovu posoudit a uplatnit k 
nim stanovisko. 

   

           

             

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966434 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html, příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů 
(mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se  
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stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966477 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966518 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967176 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966627 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

          

            

             

 

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

Bez připomínek 
 

2966658 
  

Bez připomínek. 
  

           

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965297 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966393 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965941 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965982 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m.  
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Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966023 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966080 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

          

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967224 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965768 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965809 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení  
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distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965856 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965900 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

  

          

            

             

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965378 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu §  
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39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 

   

              

 

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

Bez připomínek 
 

2965719 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967780 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

   

             

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967823 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

   

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965420 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965472 
  

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

 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965513 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965554 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965595 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965620 
  

Kanalizace v lokalitě není ve správě PVS ani 
provozována PVK. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965665 
  

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                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     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 o 1 m 
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Z 3371 / 019 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 13, k.ú. Jinonice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

výstavba rodinného domu pro individuální bydlení 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

sady, zahrady a vinice /PS/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966710 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

     

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966751 
   

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

  

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967407 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu  
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podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967448 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967491 
  

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967530 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967571 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967610 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Částečný souhlas 
 

2967657 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
vzhledem k tomu, že změny počítají s výstavbou 
rodinných domů, bude požadována minimalizace 
vzniku nových spalovacích stacionárních zdrojů na 
pevná paliva (krby, krbové vložky apod.) jakožto 
doplňkových zdrojů vytápění. Spalováním tuhých 
paliv na území hlavního města Prahy dochází k 
neúměrnému navyšování prachových částic a 
benzo(a)pyrenu v ovzduší, proto je jejich umístění 
zejména v oblastech s problematickou kvalitou 
ovzduší nutné dobře zvážit. Při umísťování těchto 
zdrojů bude vyžadována instalace spalovacích 
zařízení, která odpovídají nejlepšímu dostupnému 
technickému řešení, přičemž je doporučeno 
vycházet zejména z prováděcích nařízení ke 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2009/125/ES o 
ekodesignu. Tento požadavek je v souladu se  
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strategií města, jejímž cílem je dosažení imisních 
limitů na celém území aglomerace a jejich trvalé 
udržení. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Částečný souhlas 
 

2967697 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
S následujícími připomínkami a upozorněními: 
-upozorňujeme, že změnou by došlo k 
nežádoucímu nárůstu zastavitelných a redukci 
nezastavitelných ploch zeleně (PS). 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967734 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966792 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
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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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966834 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965339 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele  
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souhlasím. 
  

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966997 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967038 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967082 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního  
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rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967123 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966875 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o IZS“). 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966956 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967269 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Nesouhlas 
 

2967283 
  

Návrhy změn vlny 19 ÚP jsou vymezovány plochy 
na pozemcích pod ochranou zemědělského 
půdního fondu (dále jen „ZPF“). Konkrétně se  
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jedná o následující změny: 
 
 
˗ Z 3371/19 zábor ZPF 0,0699 ha ve II. třídě 
ochrany, 
 
 
Ke všem výše uvedeným změnám (plochám) 
uplatňujeme negativní stanovisko vzhledem k 
tomu, že předložená odůvodnění jednotlivých 
změn zcela postrádají zdůvodnění navrhovaného 
řešení z hlediska ochrany ZPF, tj. u všech ploch 
postrádáme zdůvodnění nezbytnosti záboru ZPF 
dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona a v případě 
dotčení půd I. a II. třídy ochrany i doložení výrazně 
převažujícího veřejného zájmu nad veřejným 
zájmem ochrany ZPF dle ustanovení § 4 odst. 3 
zákona. 
Požadujeme, aby byla odůvodnění dopracována v 
souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především 
ustanovení § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve všech 
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. Co má být obsahem tohoto 
zdůvodnění, je uvedeno v ustanovení § 5 vyhlášky 
č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění 
ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen 
„vyhláška“). Rovněž musí být vyhodnoceny 
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na 
ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle 
ustanovení § 3 vyhlášky. 

  

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967321 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při  
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posuzování jednotlivých ploch. 
   

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967335 
  

Po doplnění odůvodnění bude moci orgán ochrany 
ZPF jednotlivé plochy znovu posoudit a uplatnit k 
nim stanovisko. 

   

           

             

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966435 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html, příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů 
(mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
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1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966442 
  

Změna č. Z 3371/19 se nachází v těsné blízkosti 
Přírodní rezervace Prokopské údolí. Její realizace 
(výstavba rodinného domu) musí respektovat 
přírodovědeckou hodnotu blízkého území a způsob 
jejího provedení by měl být konzultován s orgány 
ochrany přírody. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966478 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966519 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967177 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966628 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

          

            

             

 

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

Bez připomínek 
 

2966659 
  

Bez připomínek. 
  

           

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965298 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 
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126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966394 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965942 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965983 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z  
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3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966024 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
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Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966081 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

          

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967225 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965769 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi  
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Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965810 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965857 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 
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149 Pražská plynárenská Distribuce, 
a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.. 

Jiné 
 

2965901 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

   

           

             

              

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965379 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 

   

           

             

              

 

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

Bez připomínek 
 

2965720 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967781 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

   

             

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967824 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

   

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965421 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965473 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965514 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965555 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965596 
  

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. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965621 
  

Kanalizace v lokalitě není ve správě PVS ani 
provozována PVK. 

  

          

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965666 
  

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                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     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 o 1 m 
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Z 3372 / 019 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha - Královice, k.ú. Královice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

stavba rodinného domu 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

zeleň městská a krajinná /ZMK/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

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

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966711 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

     

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966752 
   

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

  

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967408 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu  
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podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967449 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967492 
  

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967531 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967572 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967611 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967642 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
-souhlasíme bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Částečný souhlas 
 

2967698 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
S následujícími připomínkami a upozorněními: 
– upozorňujeme, že změnou by došlo k 
nežádoucímu nárůstu zastavitelných a redukci 
nezastavitelných ploch zeleně (ZMK). 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967735 
  

Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu 
státní správy podle stavebního zákona, 
nenahrazuje žádná případná stanoviska, 
rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany 
prostředí podle zvláštních předpisů a současně je 
vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966793 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
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● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966835 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965340 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966998 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1  
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písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967039 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967083 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967124 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966876 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným 
orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších  
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předpisů (dále jen „stavební zákon“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o IZS“). 

  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966957 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967270 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Nesouhlas 
 

2967284 
  

Návrhy změn vlny 19 ÚP jsou vymezovány plochy 
na pozemcích pod ochranou zemědělského 
půdního fondu (dále jen „ZPF“). Konkrétně se 
jedná o následující změny: 
 
 
˗ Z 3372/19 zábor ZPF 0,1698 ha v I. a V. třídě 
ochrany, 
 
 
Ke všem výše uvedeným změnám (plochám) 
uplatňujeme negativní stanovisko vzhledem k 
tomu, že předložená odůvodnění jednotlivých 
změn zcela postrádají zdůvodnění navrhovaného 
řešení z hlediska ochrany ZPF, tj. u všech ploch 
postrádáme zdůvodnění nezbytnosti záboru ZPF 
dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona a v případě 
dotčení půd I. a II. třídy ochrany i doložení výrazně 
převažujícího veřejného zájmu nad veřejným 
zájmem ochrany ZPF dle ustanovení § 4 odst. 3 
zákona. 
Požadujeme, aby byla odůvodnění dopracována v  
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souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především 
ustanovení § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve všech 
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. Co má být obsahem tohoto 
zdůvodnění, je uvedeno v ustanovení § 5 vyhlášky 
č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění 
ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen 
„vyhláška“). Rovněž musí být vyhodnoceny 
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na 
ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným 
možným řešením. Zároveň musí být dodrženy 
postupy dle ustanovení § 3 vyhlášky. 

  

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967322 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967336 
  

Po doplnění odůvodnění bude moci orgán ochrany 
ZPF jednotlivé plochy znovu posoudit a uplatnit k 
nim stanovisko. 

  

          

            

             

 

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 

         

           

             

 

Z 3372 / 019 
    

Str. 643 z 732 
 



              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966436 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html, příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů 
(mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná  
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poddolovaná území. 
  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966479 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966520 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967178 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966629 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

          

            

             

 

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

Bez připomínek 
 

2966660 
  

Bez připomínek. 
  

           

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965299 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966395 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965943 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP  
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SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965984 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 
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133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966025 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966082 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

          

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967226 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního  
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plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965770 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965811 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965821 
  

Pro úplnost ještě uvádíme změnu Z 3372/19, 
týkající se záměru výstavby jednoho RD ve 
východní části MČ Praha - Královice (u ul. Ke 
Stupicím), kde se stávající uliční struktuře celé této 
městské části distribuční plynárenská soustava 
nenachází vůbec. 
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149 Pražská plynárenská Distribuce, 
a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.. 

Jiné 
 

2965858 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965902 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

  

          

            

             

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965380 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí  
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hájených zájmů námitek. 
   

              

 

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

Bez připomínek 
 

2965721 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967782 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

   

             

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967825 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

   

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965422 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

   

           

             

              

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965474 
  

Z hlediska nadřazeného systému 
odkanalizování má PVS k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě, 
je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě 
a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. 
města Prahy. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965515 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965556 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965597 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965622 
  

Pozemek leží v povodi PČOV Královice, kde je v 
současné době vyhlášen stop stav, do doby 
zkapacitnéni PČOV nebude možno tuto lokalitu 
napojit na stokový systém obce; upozorňujeme, že 
lokalita leží v povodí Rokytky, kde platí snížený 
limit pro vypouštění dešťových vod. 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965667 
  

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  
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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                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     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 o 1 m 
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Z 3373 / 019 
 

        

 

Místa akce: 
      

 

Praha 1, k.ú. Josefov          Praha 1, k.ú. Staré Město      Praha 1, k.ú. Malá Strana      Praha 1, k.ú. Hradčany         Praha 1, k.ú. Vinohrady        Praha 
1, k.ú. Nové Město       Praha 1, k.ú. Holešovice       Praha 2   , k.ú. Vinohrady        Praha 2   , k.ú. Nové Město       Praha 2   , k.ú. Vyšehrad         Praha 
2   , k.ú. Nusle            Praha 3, k.ú. Vinohrady        Praha 3, k.ú. ŽižkovPraha 3, k.ú. Vysočany         Praha 3, k.ú. Strašnice        Praha 4, k.ú. Vinohrady        
Praha 4, k.ú. Krč              Praha 4, k.ú. Michle           Praha 4, k.ú. Hodkovičky       Praha 4, k.ú. Braník   Praha 4, k.ú. Lhotka           Praha 4, k.ú. Podolí           
Praha 4, k.ú. Nusle            Praha 4, k.ú. Záběhlice        Praha 4, k.ú. Vršovice         Praha 5, k.ú. Malá Strana      Praha 5, k.ú. Radlice          Praha 5, 
k.ú. Jinonice         Praha 5, k.ú. Košíře           Praha 5, k.ú. Hlubočepy        Praha 5, k.ú. Motol            Praha 5, k.ú. Smíchov          Praha 5, k.ú. Břevnov  
Praha 6, k.ú. Hradčany         Praha 6, k.ú. Dejvice   Praha 6, k.ú. Střešovice       Praha 6, k.ú. Veleslavín       Praha 6, k.ú. Vokovice         Praha 6, k.ú. 
Břevnov  Praha 6, k.ú. Ruzyně           Praha 6, k.ú. Liboc            Praha 6, k.ú. Sedlec           Praha 6, k.ú. Bubeneč   Praha 7, k.ú. Bubeneč   Praha 7, 
k.ú. Holešovice       Praha 7, k.ú. Libeň            Praha 8, k.ú. Nové Město       Praha 8, k.ú. ŽižkovPraha 8, k.ú. Troja            Praha 8, k.ú. Čimice    Praha 
8, k.ú. Kobylisy         Praha 8, k.ú. Bohnice  Praha 8, k.ú. Střížkov         Praha 8, k.ú. Libeň            Praha 8, k.ú. Karlín           Praha 9, k.ú. Střížkov         
Praha 9, k.ú. Libeň            Praha 9, k.ú. Hloubětín        Praha 9, k.ú. Vysočany         Praha 9, k.ú. Prosek           Praha 9, k.ú. Hrdlořezy        Praha 9, 
k.ú. Malešice         Praha 10, k.ú. Vinohrady        Praha 10, k.ú. ŽižkovPraha 10, k.ú. Michle           Praha 10, k.ú. Hloubětín        Praha 10, k.ú. 
Hrdlořezy        Praha 10, k.ú. Strašnice        Praha 10, k.ú. Záběhlice        Praha 10, k.ú. Vršovice         Praha 10, k.ú. Malešice         Praha - Běchovice , 
k.ú. BěchovicePraha - Benice , k.ú. Benice   Praha - Březiněves , k.ú. BřeziněvesPraha - Dolní Počernice , k.ú. Dolní PočernicePraha - Dubeč, k.ú. 
Dubeč          Praha 20, k.ú. Horní PočernicePraha - Klánovice , k.ú. Klánovice        Praha - Koloděje  , k.ú. Koloděje         Praha - Kolovraty , k.ú. 
Kolovraty        Praha - Kolovraty , k.ú. Lipany           Praha - Královice, k.ú. Královice        Praha - Křeslice  , k.ú. Křeslice         Praha - Nedvězí , k.ú. 
Nedvězí u Říčan  Praha - Satalice, k.ú. SatalicePraha 22, k.ú. Hájek u UhříněvsiPraha 22, k.ú. Pitkovice        Praha 22, k.ú. Uhříněves        Praha 21, 
k.ú. Újezd nad Lesy   Praha - Vinoř, k.ú. Vinoř            Praha - Lipence , k.ú. Lipence          Praha - Lochkov , k.ú. Lochkov          Praha - Přední 
Kopanina, k.ú. Přední KopaninaPraha 16, k.ú. RadotínPraha - Řeporyje  , k.ú. ŘeporyjePraha - Řeporyje  , k.ú. Zadní Kopanina   Praha - Řeporyje  , 
k.ú. Stodůlky         Praha - Řeporyje  , k.ú. Třebonice        Praha - Slivenec, k.ú. Holyně           Praha - Slivenec, k.ú. Slivenec         Praha 13, k.ú. 
Jinonice         Praha 13, k.ú. ŘeporyjePraha 13, k.ú. Stodůlky         Praha 13, k.ú. Třebonice        Praha - Šeberov, k.ú. Kunratice        Praha - Šeberov, 
k.ú. Šeberov          Praha - Újezd, k.ú. Újezd u Průhonic Praha - Zbraslav, k.ú. Lahovice         Praha - Zbraslav, k.ú. Zbraslav         Praha - Zličín, k.ú. 
Třebonice        Praha - Zličín, k.ú. SobínPraha - Zličín, k.ú. Zličín           Praha 11, k.ú. Chodov    Praha 11, k.ú. Háje           Praha - Kunratice , k.ú. 
Kunratice        Praha - Kunratice , k.ú. Šeberov          Praha - Libuš   , k.ú. PísnicePraha - Libuš   , k.ú. Libuš            Praha 12, k.ú. Cholupice Praha 12, 
k.ú. TočnáPraha 12, k.ú. Libuš            Praha 12, k.ú. Kamýk            Praha 12, k.ú. Komořany         Praha 12, k.ú. Modřany          Praha - Velká Chuchle, 
k.ú. Malá Chuchle     Praha - Velká Chuchle, k.ú. Velká Chuchle    Praha - Lysolaje, k.ú. LysolajePraha - Nebušice, k.ú. NebušicePraha 17, k.ú. Řepy             
Praha - Suchdol, k.ú. Suchdol          Praha - Suchdol, k.ú. Sedlec           Praha - Ďáblice, k.ú. Ďáblice   Praha - Dolní Chabry , k.ú. Dolní ChabryPraha - 
Čakovice   , k.ú. TřeboradicePraha - Čakovice   , k.ú. MiškovicePraha - Čakovice   , k.ú. Čakovice  Praha - Troja, k.ú. Troja            Praha 19 , k.ú. 
KbelyPraha 14, k.ú. KyjePraha 14, k.ú. Hloubětín        Praha 14, k.ú. Černý MostPraha 14, k.ú. Hostavice        Praha - Dolní Měcholupy , k.ú. Dolní 
MěcholupyPraha - Dolní Měcholupy , k.ú. Horní Měcholupy  Praha 15, k.ú. Hostivař         Praha 15, k.ú. Horní Měcholupy  Praha - Petrovice , k.ú. 
Petrovice        Praha - Štěrboholy, k.ú. Štěrboholy       Praha 18, k.ú. Letňany 
celá Praha 

 

        

 

Předmět: 
      

 

revize VPS k vypuštění (realizovaných VPS) 
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Z: 
               

                  

 

výkres č. 25 - Veřejně prospěšné stavby 
 

                  

 

Na: 
               

 

vypuštění realizovaných VPS 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

48 MČ Praha - Dolní Chabry, 
starosta 

Nesouhlas 
 

2966358 
   

V současné době realizovaný projekt Dostavba ZŠ 
pokryje nárůst poptávky rodičů o umístění dětí do 
ZŠ pouze pro blízkou budoucnost. 
MČ Dolní Chabry se dynamicky rozvíjí ve všech 
oblastech a rychle narůstá počet obyvatel. Tento 
trend bude i nadále pokračovat. MČ proto zahájila 
přípravu dlouhodobého plánu rozvoje v souladu s 
rozvojovými plány hl. města Prahy. Demografický 
potenciál, atraktivita celého území MČ Dolní 
Chabry, rozvojové trendy a předpoklad další 
výstavby podle platného územního plánu i podle 
připravovaného Metropolitního plánu zakládají 
důvodný předpoklad pro další intenzivní výstavbu 
ve všech rozvojových oblastech naší MČ a tedy i 
budoucí tlak na nárůst počtu žáků základní školy i 
další občanské vybavenosti. MČ i ZŠ proto musí 
být připravena i na budoucí nárůst kapacity. 
Z výše uvedených důvodů požadujeme ponechat v 
ÚP SÚ hl. m. Prahy veřejně prospěšnou stavbu 
Dolní Chabry - základní škola - 1. stupeň a s 
návrhem změny Z 3373/19 nesouhlasíme. 
 
 

 

     

              

                 

                  

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967783 
   

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

     

                 

                  

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967826 
   

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

     

                 

                  

 

2) Dotčené orgány 
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15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

         

           

             

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

         

           

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966712 
  

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

  

            

             

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966753 
  

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). 

 

  

            

             

 

Z 3373 / 019 
    

Str. 655 z 732 
 



             

          

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

  

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967409 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967450 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967463 
  

Z hlediska lesů: 
Z 3373/19 - z hlediska námi chráněných zájmů 
nemáme připomínky. Jedná se o komplexní revizi 
stávajících veřejně prospěšných staveb (VPS). 
Změna se týká se prakticky celé Prahy. Změnou  
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dojde k vypuštění realizovaných a úprava částečně 
realizovaných VPS. U některých veřejně 
prospěšných staveb došlo ke korekci jejich popisu 
tak, aby odpovídal současnému stavu a platné 
legislativě. Návrhem změny se nenavrhují nové 
veřejně prospěšné stavby. Změnou nedochází k 
vymezení nových zastavitelných ploch. Změna 
nepředpokládá zábor zemědělského půdního 
fondu (ZPF) ani odnětí pozemků učených k plnění 
funkce lesa (PUPFL). 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967532 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967573 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967612 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967643 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
-souhlasíme bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967689 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
-bez připomínek  

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967736 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966794 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z  
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3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením §  
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55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966836 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965341 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2966999 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967040 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů,  
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chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967084 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967125 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966877 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o IZS“). 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 
 

2966897 
  

V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona a s § 
7 zákona o IZS Vám sděluji, že na území 
dotčených změnami vlny 19 Územního plánu 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“) má 
MV RRL spoje ve správě NAKIT s.p. a 1 vysílač 
JSVV (Policejní akademie) ve správě generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR - 
sledovaný jev č. 82a (elektronická komunikace, 
jejich ochranná pásma a zájmová území). RRL 
spoje a jejich ochranná pásma mohou být dotčené 
změnami Z3321, Z3323, Z3331, Z3332, Z3333, 
Z3335, Z3366, Z3373, Z3376, Z3378, Z3350, 
Z3351, Z3353, Z3355, Z3357, Z3358, Z3359, 
Z3360 a Z3362 vlny 19. Údaje k RRL spojům 
včetně ochranných pásem byly poskytnuty v rámci  
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aktualizace územně analytických podkladů. 
  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966918 
  

Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásmem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966958 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967271 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967323 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

  

          

            

             

 

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

         

           

             

 

Z 3373 / 019 
    

Str. 661 z 732 
 



              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966437 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html, příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů 
(mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických  
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pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966480 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966521 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967179 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966630 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

          

            

             

 

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

Bez připomínek 
 

2966661 
  

Bez připomínek. 
  

           

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965300 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966396 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965944 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z  
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3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965985 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_pl 
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an/aktualne_porizovane_zmeny/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966026 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966083 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných  
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písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967227 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965771 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965812 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965859 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ  
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plynárenská, a.s.. 
      

HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2965903 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

  

          

            

             

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965381 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 
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141 Technická správa komunikací 
hl.m. Prahy - příspěvková 
organizace 

Bez připomínek 
 

2965722 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

316 MHMPP096Z4I3 Nesouhlas 
 

2967351 
  

Uplatňuji Oprávněné námitky dle ustanovení § 98 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 
zákon") jako osoba uvedená v § 172 odst. 5 
správního řádu proti veřejné vyhlášce - oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 a to 
zejména Z 3373 Vymezení funkce VPS, revize 
VPS k vypuštění (realizovaných VPS). 
 
 
Nesouhlasím s textovým i grafickým vymezením 
žádné VPS jejíž umístění je plánováno do těsné 
blízkosti mojí nemovitosti, Na Padesátníku - civilní 
oblasti Za Teplárnou, Praha 6, katastrální území 
Ruzyně, č. parc. viz. přílohy: 
 
 
Nesouhlasím zejména z toho důvodu, protože již 
dnes čelí naše civilní oblast s chráněným vnitřním i 
venkovním prostorem důsledkům zátěže 
způsobované jak provozem Letiště Praha, tak i na 
dálnici D7, což již dnes značně ohrožuje a omezuje 
moje vlastnická a užívací práva. Nemohu proto s 
jakýmkoliv navýšením zátěže souhlasit. V případě, 
že na moji námitku nebude brán zřetel. Vás 
žádám, aby byla tato zátěž a omezování mých 
užívacích a vlastnických práv díky těmto VPS - pro 
jiné prospěšných a trvale ekonomicky výnosných s 
charakterem omezení a zátěží věcných břemen 
pro mě i moje nemovitosti seriózně zkalkulována a 
ještě před vydáním jakéhokoliv Územního 
rozhodnutí o umístění kterékoliv VPS do naší 
lokality se mnou bezezbytku finančně vypořádána. 

   

             

              

 

303 MHMPP0999XZ2 Nesouhlas 
 

2967338 
  

Uplatňuji Oprávněné námitky dle ustanovení § 98 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 
zákon") jako osoba uvedená v § 172 odst. 5 
správního řádu proti veřejné vyhlášce - oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 a to 
zejména Z 3373 Vymezení funkce VPS, revize 
VPS k vypuštění (realizovaných VPS). 
 
 
Nesouhlasím s textovým i grafickým vymezením 
žádné VPS jejíž umístění je plánováno do těsné 
blízkosti mojí nemovitosti, Na Padesátníku - civilní 
oblasti Za Teplárnou, Praha 6, katastrální území 
Ruzyně, č. parc. viz. přílohy: 
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Nesouhlasím zejména z toho důvodu, protože již 
dnes čelí naše civilní oblast s chráněným vnitřním i 
venkovním prostorem důsledkům zátěže 
způsobované jak provozem Letiště Praha, tak i na 
dálnici D7, což již dnes značně ohrožuje a omezuje 
moje vlastnická a užívací práva. Nemohu proto s 
jakýmkoliv navýšením zátěže souhlasit. V případě, 
že na moji námitku nebude brán zřetel. Vás 
žádám, aby byla tato zátěž a omezování mých 
užívacích a vlastnických práv díky těmto VPS - pro 
jiné prospěšných a trvale ekonomicky výnosných s 
charakterem omezení a zátěží věcných břemen 
pro mě i moje nemovitosti seriózně zkalkulována a 
ještě před vydáním jakéhokoliv Územního 
rozhodnutí o umístění kterékoliv VPS do naší 
lokality se mnou bezezbytku finančně vypořádána. 

  

             

 

304 MHMPP0999Y0Q Nesouhlas 
 

2967339 
  

Uplatňuji Oprávněné námitky dle ustanovení § 98 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 
zákon") jako osoba uvedená v § 172 odst. 5 
správního řádu proti veřejné vyhlášce - oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 a to 
zejména Z 3373 Vymezení funkce VPS, revize 
VPS k vypuštění (realizovaných VPS). 
 
 
Nesouhlasím s textovým i grafickým vymezením 
žádné VPS jejíž umístění je plánováno do těsné 
blízkosti mojí nemovitosti, Na Padesátníku - civilní 
oblasti Za Teplárnou, Praha 6, katastrální území 
Ruzyně, č. parc. viz. přílohy: 
 
 
Nesouhlasím zejména z toho důvodu, protože již 
dnes čelí naše civilní oblast s chráněným vnitřním i 
venkovním prostorem důsledkům zátěže 
způsobované jak provozem Letiště Praha, tak i na 
dálnici D7, což již dnes značně ohrožuje a omezuje 
moje vlastnická a užívací práva. Nemohu proto s 
jakýmkoliv navýšením zátěže souhlasit. V případě, 
že na moji námitku nebude brán zřetel. Vás 
žádám, aby byla tato zátěž a omezování mých 
užívacích a vlastnických práv díky těmto VPS - pro 
jiné prospěšných a trvale ekonomicky výnosných s 
charakterem omezení a zátěží věcných břemen 
pro mě i moje nemovitosti seriózně zkalkulována a 
ještě před vydáním jakéhokoliv Územního 
rozhodnutí o umístění kterékoliv VPS do naší 
lokality se mnou bezezbytku finančně vypořádána. 

  

            

             

 

306 MHMPP0999Y1L Nesouhlas 
 

2967341 
  

Uplatňuji Oprávněné námitky dle ustanovení § 98 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 
zákon") jako osoba uvedená v § 172 odst. 5  
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správního řádu proti veřejné vyhlášce - oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 a to 
zejména Z 3373 Vymezení funkce VPS, revize 
VPS k vypuštění (realizovaných VPS). 
 
 
Nesouhlasím s textovým i grafickým vymezením 
žádné VPS jejíž umístění je plánováno do těsné 
blízkosti mojí nemovitosti, Na Padesátníku - civilní 
oblasti Za Teplárnou, Praha 6, katastrální území 
Ruzyně, č. parc. viz. přílohy: 
 
 
Nesouhlasím zejména z toho důvodu, protože již 
dnes čelí naše civilní oblast s chráněným vnitřním i 
venkovním prostorem důsledkům zátěže 
způsobované jak provozem Letiště Praha, tak i na 
dálnici D7, což již dnes značně ohrožuje a omezuje 
moje vlastnická a užívací práva. Nemohu proto s 
jakýmkoliv navýšením zátěže souhlasit. V případě, 
že na moji námitku nebude brán zřetel. Vás 
žádám, aby byla tato zátěž a omezování mých 
užívacích a vlastnických práv díky těmto VPS - pro 
jiné prospěšných a trvale ekonomicky výnosných s 
charakterem omezení a zátěží věcných břemen 
pro mě i moje nemovitosti seriózně zkalkulována a 
ještě před vydáním jakéhokoliv Územního 
rozhodnutí o umístění kterékoliv VPS do naší 
lokality se mnou bezezbytku finančně vypořádána. 

  

             

 

305 MHMPP0999Y2G Nesouhlas 
 

2967340 
  

Uplatňuji Oprávněné námitky dle ustanovení § 98 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 
zákon") jako osoba uvedená v § 172 odst. 5 
správního řádu proti veřejné vyhlášce - oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 a to 
zejména Z 3373 Vymezení funkce VPS, revize 
VPS k vypuštění (realizovaných VPS). 
 
 
Nesouhlasím s textovým i grafickým vymezením 
žádné VPS jejíž umístění je plánováno do těsné 
blízkosti mojí nemovitosti, Na Padesátníku - civilní 
oblasti Za Teplárnou, Praha 6, katastrální území 
Ruzyně, č. parc. viz. přílohy: 
 
 
Nesouhlasím zejména z toho důvodu, protože již 
dnes čelí naše civilní oblast s chráněným vnitřním i 
venkovním prostorem důsledkům zátěže 
způsobované jak provozem Letiště Praha, tak i na 
dálnici D7, což již dnes značně ohrožuje a omezuje 
moje vlastnická a užívací práva. Nemohu proto s 
jakýmkoliv navýšením zátěže souhlasit. V případě, 
že na moji námitku nebude brán zřetel. Vás 
žádám, aby byla tato zátěž a omezování mých 
užívacích a vlastnických práv díky těmto VPS - pro  
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jiné prospěšných a trvale ekonomicky výnosných s 
charakterem omezení a zátěží věcných břemen 
pro mě i moje nemovitosti seriózně zkalkulována a 
ještě před vydáním jakéhokoliv Územního 
rozhodnutí o umístění kterékoliv VPS do naší 
lokality se mnou bezezbytku finančně vypořádána. 

  

             

 

307 MHMPP0999Y3B Nesouhlas 
 

2967342 
  

Uplatňuji Oprávněné námitky dle ustanovení § 98 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 
zákon") jako osoba uvedená v § 172 odst. 5 
správního řádu proti veřejné vyhlášce - oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 a to 
zejména Z 3373 Vymezení funkce VPS, revize 
VPS k vypuštění (realizovaných VPS). 
 
 
Nesouhlasím s textovým i grafickým vymezením 
žádné VPS jejíž umístění je plánováno do těsné 
blízkosti mojí nemovitosti, Na Padesátníku - civilní 
oblasti Za Teplárnou, Praha 6, katastrální území 
Ruzyně, č. parc. viz. přílohy: 
 
 
Nesouhlasím zejména z toho důvodu, protože již 
dnes čelí naše civilní oblast s chráněným vnitřním i 
venkovním prostorem důsledkům zátěže 
způsobované jak provozem Letiště Praha, tak i na 
dálnici D7, což již dnes značně ohrožuje a omezuje 
moje vlastnická a užívací práva. Nemohu proto s 
jakýmkoliv navýšením zátěže souhlasit. V případě, 
že na moji námitku nebude brán zřetel. Vás 
žádám, aby byla tato zátěž a omezování mých 
užívacích a vlastnických práv díky těmto VPS - pro 
jiné prospěšných a trvale ekonomicky výnosných s 
charakterem omezení a zátěží věcných břemen 
pro mě i moje nemovitosti seriózně zkalkulována a 
ještě před vydáním jakéhokoliv Územního 
rozhodnutí o umístění kterékoliv VPS do naší 
lokality se mnou bezezbytku finančně vypořádána. 

  

            

             

 

309 MHMPP0999Y46 Nesouhlas 
 

2967344 
  

Uplatňuji Oprávněné námitky dle ustanovení § 98 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 
zákon") jako osoba uvedená v § 172 odst. 5 
správního řádu proti veřejné vyhlášce - oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 a to 
zejména Z 3373 Vymezení funkce VPS, revize 
VPS k vypuštění (realizovaných VPS). 
 
 
Nesouhlasím s textovým i grafickým vymezením 
žádné VPS jejíž umístění je plánováno do těsné 
blízkosti mojí nemovitosti, Na Padesátníku - civilní 
oblasti Za Teplárnou, Praha 6, katastrální území 
Ruzyně, č. parc. viz. přílohy: 
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Nesouhlasím zejména z toho důvodu, protože již 
dnes čelí naše civilní oblast s chráněným vnitřním i 
venkovním prostorem důsledkům zátěže 
způsobované jak provozem Letiště Praha, tak i na 
dálnici D7, což již dnes značně ohrožuje a omezuje 
moje vlastnická a užívací práva. Nemohu proto s 
jakýmkoliv navýšením zátěže souhlasit. V případě, 
že na moji námitku nebude brán zřetel. Vás 
žádám, aby byla tato zátěž a omezování mých 
užívacích a vlastnických práv díky těmto VPS - pro 
jiné prospěšných a trvale ekonomicky výnosných s 
charakterem omezení a zátěží věcných břemen 
pro mě i moje nemovitosti seriózně zkalkulována a 
ještě před vydáním jakéhokoliv Územního 
rozhodnutí o umístění kterékoliv VPS do naší 
lokality se mnou bezezbytku finančně vypořádána. 

  

             

 

308 MHMPP0999Y51 Nesouhlas 
 

2967343 
  

Uplatňuji Oprávněné námitky dle ustanovení § 98 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 
zákon") jako osoba uvedená v § 172 odst. 5 
správního řádu proti veřejné vyhlášce - oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 a to 
zejména Z 3373 Vymezení funkce VPS, revize 
VPS k vypuštění (realizovaných VPS). 
 
 
Nesouhlasím s textovým i grafickým vymezením 
žádné VPS jejíž umístění je plánováno do těsné 
blízkosti mojí nemovitosti, Na Padesátníku - civilní 
oblasti Za Teplárnou, Praha 6, katastrální území 
Ruzyně, č. parc. viz. přílohy: 
 
 
Nesouhlasím zejména z toho důvodu, protože již 
dnes čelí naše civilní oblast s chráněným vnitřním i 
venkovním prostorem důsledkům zátěže 
způsobované jak provozem Letiště Praha, tak i na 
dálnici D7, což již dnes značně ohrožuje a omezuje 
moje vlastnická a užívací práva. Nemohu proto s 
jakýmkoliv navýšením zátěže souhlasit. V případě, 
že na moji námitku nebude brán zřetel. Vás 
žádám, aby byla tato zátěž a omezování mých 
užívacích a vlastnických práv díky těmto VPS - pro 
jiné prospěšných a trvale ekonomicky výnosných s 
charakterem omezení a zátěží věcných břemen 
pro mě i moje nemovitosti seriózně zkalkulována a 
ještě před vydáním jakéhokoliv Územního 
rozhodnutí o umístění kterékoliv VPS do naší 
lokality se mnou bezezbytku finančně vypořádána. 

  

            

             

 

310 MHMPP0999Y6W Nesouhlas 
 

2967345 
  

Uplatňuji Oprávněné námitky dle ustanovení § 98 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 
zákon") jako osoba uvedená v § 172 odst. 5 
správního řádu proti veřejné vyhlášce - oznámení o  
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zahájení řízení o vydání změn vlny 19 a to 
zejména Z 3373 Vymezení funkce VPS, revize 
VPS k vypuštění (realizovaných VPS). 
 
 
Nesouhlasím s textovým i grafickým vymezením 
žádné VPS jejíž umístění je plánováno do těsné 
blízkosti mojí nemovitosti, Na Padesátníku - civilní 
oblasti Za Teplárnou, Praha 6, katastrální území 
Ruzyně, č. parc. viz. přílohy: 
 
 
Nesouhlasím zejména z toho důvodu, protože již 
dnes čelí naše civilní oblast s chráněným vnitřním i 
venkovním prostorem důsledkům zátěže 
způsobované jak provozem Letiště Praha, tak i na 
dálnici D7, což již dnes značně ohrožuje a omezuje 
moje vlastnická a užívací práva. Nemohu proto s 
jakýmkoliv navýšením zátěže souhlasit. V případě, 
že na moji námitku nebude brán zřetel. Vás 
žádám, aby byla tato zátěž a omezování mých 
užívacích a vlastnických práv díky těmto VPS - pro 
jiné prospěšných a trvale ekonomicky výnosných s 
charakterem omezení a zátěží věcných břemen 
pro mě i moje nemovitosti seriózně zkalkulována a 
ještě před vydáním jakéhokoliv Územního 
rozhodnutí o umístění kterékoliv VPS do naší 
lokality se mnou bezezbytku finančně vypořádána. 

  

             

 

311 MHMPP0999Y7R Nesouhlas 
 

2967346 
  

Uplatňuji Oprávněné námitky dle ustanovení § 98 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 
zákon") jako osoba uvedená v § 172 odst. 5 
správního řádu proti veřejné vyhlášce - oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 a to 
zejména Z 3373 Vymezení funkce VPS, revize 
VPS k vypuštění (realizovaných VPS). 
 
 
Nesouhlasím s textovým i grafickým vymezením 
žádné VPS jejíž umístění je plánováno do těsné 
blízkosti mojí nemovitosti, Na Padesátníku - civilní 
oblasti Za Teplárnou, Praha 6, katastrální území 
Ruzyně, č. parc. viz. přílohy: 
 
 
Nesouhlasím zejména z toho důvodu, protože již 
dnes čelí naše civilní oblast s chráněným vnitřním i 
venkovním prostorem důsledkům zátěže 
způsobované jak provozem Letiště Praha, tak i na 
dálnici D7, což již dnes značně ohrožuje a omezuje 
moje vlastnická a užívací práva. Nemohu proto s 
jakýmkoliv navýšením zátěže souhlasit. V případě, 
že na moji námitku nebude brán zřetel. Vás 
žádám, aby byla tato zátěž a omezování mých 
užívacích a vlastnických práv díky těmto VPS - pro 
jiné prospěšných a trvale ekonomicky výnosných s  
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charakterem omezení a zátěží věcných břemen 
pro mě i moje nemovitosti seriózně zkalkulována a 
ještě před vydáním jakéhokoliv Územního 
rozhodnutí o umístění kterékoliv VPS do naší 
lokality se mnou bezezbytku finančně vypořádána. 

  

             

 

314 MHMPP0999Y8M Nesouhlas 
 

2967349 
  

Uplatňuji Oprávněné námitky dle ustanovení § 98 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 
zákon") jako osoba uvedená v § 172 odst. 5 
správního řádu proti veřejné vyhlášce - oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 a to 
zejména Z 3373 Vymezení funkce VPS, revize 
VPS k vypuštění (realizovaných VPS). 
 
 
Nesouhlasím s textovým i grafickým vymezením 
žádné VPS jejíž umístění je plánováno do těsné 
blízkosti mojí nemovitosti, Na Padesátníku - civilní 
oblasti Za Teplárnou, Praha 6, katastrální území 
Ruzyně, č. parc. viz. přílohy: 
 
 
Nesouhlasím zejména z toho důvodu, protože již 
dnes čelí naše civilní oblast s chráněným vnitřním i 
venkovním prostorem důsledkům zátěže 
způsobované jak provozem Letiště Praha, tak i na 
dálnici D7, což již dnes značně ohrožuje a omezuje 
moje vlastnická a užívací práva. Nemohu proto s 
jakýmkoliv navýšením zátěže souhlasit. V případě, 
že na moji námitku nebude brán zřetel. Vás 
žádám, aby byla tato zátěž a omezování mých 
užívacích a vlastnických práv díky těmto VPS - pro 
jiné prospěšných a trvale ekonomicky výnosných s 
charakterem omezení a zátěží věcných břemen 
pro mě i moje nemovitosti seriózně zkalkulována a 
ještě před vydáním jakéhokoliv Územního 
rozhodnutí o umístění kterékoliv VPS do naší 
lokality se mnou bezezbytku finančně vypořádána. 

  

            

             

 

315 MHMPP0999Y9H Nesouhlas 
 

2967350 
  

Uplatňuji Oprávněné námitky dle ustanovení § 98 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 
zákon") jako osoba uvedená v § 172 odst. 5 
správního řádu proti veřejné vyhlášce - oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 a to 
zejména Z 3373 Vymezení funkce VPS, revize 
VPS k vypuštění (realizovaných VPS). 
 
 
Nesouhlasím s textovým i grafickým vymezením 
žádné VPS jejíž umístění je plánováno do těsné 
blízkosti mojí nemovitosti, Na Padesátníku - civilní 
oblasti Za Teplárnou, Praha 6, katastrální území 
Ruzyně, č. parc. viz. přílohy: 
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Nesouhlasím zejména z toho důvodu, protože již 
dnes čelí naše civilní oblast s chráněným vnitřním i 
venkovním prostorem důsledkům zátěže 
způsobované jak provozem Letiště Praha, tak i na 
dálnici D7, což již dnes značně ohrožuje a omezuje 
moje vlastnická a užívací práva. Nemohu proto s 
jakýmkoliv navýšením zátěže souhlasit. V případě, 
že na moji námitku nebude brán zřetel. Vás 
žádám, aby byla tato zátěž a omezování mých 
užívacích a vlastnických práv díky těmto VPS - pro 
jiné prospěšných a trvale ekonomicky výnosných s 
charakterem omezení a zátěží věcných břemen 
pro mě i moje nemovitosti seriózně zkalkulována a 
ještě před vydáním jakéhokoliv Územního 
rozhodnutí o umístění kterékoliv VPS do naší 
lokality se mnou bezezbytku finančně vypořádána. 

  

             

 

313 MHMPP0999YAC Nesouhlas 
 

2967348 
  

Uplatňuji Oprávněné námitky dle ustanovení § 98 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 
zákon") jako osoba uvedená v § 172 odst. 5 
správního řádu proti veřejné vyhlášce - oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 a to 
zejména Z 3373 Vymezení funkce VPS, revize 
VPS k vypuštění (realizovaných VPS). 
 
 
Nesouhlasím s textovým i grafickým vymezením 
žádné VPS jejíž umístění je plánováno do těsné 
blízkosti mojí nemovitosti, Na Padesátníku - civilní 
oblasti Za Teplárnou, Praha 6, katastrální území 
Ruzyně, č. parc. viz. přílohy: 
 
 
Nesouhlasím zejména z toho důvodu, protože již 
dnes čelí naše civilní oblast s chráněným vnitřním i 
venkovním prostorem důsledkům zátěže 
způsobované jak provozem Letiště Praha, tak i na 
dálnici D7, což již dnes značně ohrožuje a omezuje 
moje vlastnická a užívací práva. Nemohu proto s 
jakýmkoliv navýšením zátěže souhlasit. V případě, 
že na moji námitku nebude brán zřetel. Vás 
žádám, aby byla tato zátěž a omezování mých 
užívacích a vlastnických práv díky těmto VPS - pro 
jiné prospěšných a trvale ekonomicky výnosných s 
charakterem omezení a zátěží věcných břemen 
pro mě i moje nemovitosti seriózně zkalkulována a 
ještě před vydáním jakéhokoliv Územního 
rozhodnutí o umístění kterékoliv VPS do naší 
lokality se mnou bezezbytku finančně vypořádána. 

  

            

             

 

312 MHMPP0999YJ3 Nesouhlas 
 

2967347 
  

Uplatňuji Oprávněné námitky dle ustanovení § 98 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 
zákon") jako osoba uvedená v § 172 odst. 5 
správního řádu proti veřejné vyhlášce - oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 a to  
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zejména Z 3373 Vymezení funkce VPS, revize 
VPS k vypuštění (realizovaných VPS). 
 
 
Nesouhlasím s textovým i grafickým vymezením 
žádné VPS jejíž umístění je plánováno do těsné 
blízkosti mojí nemovitosti, Na Padesátníku - civilní 
oblasti Za Teplárnou, Praha 6, katastrální území 
Ruzyně, č. parc. viz. přílohy: 
 
 
Nesouhlasím zejména z toho důvodu, protože již 
dnes čelí naše civilní oblast s chráněným vnitřním i 
venkovním prostorem důsledkům zátěže 
způsobované jak provozem Letiště Praha, tak i na 
dálnici D7, což již dnes značně ohrožuje a omezuje 
moje vlastnická a užívací práva. Nemohu proto s 
jakýmkoliv navýšením zátěže souhlasit. V případě, 
že na moji námitku nebude brán zřetel. Vás 
žádám, aby byla tato zátěž a omezování mých 
užívacích a vlastnických práv díky těmto VPS - pro 
jiné prospěšných a trvale ekonomicky výnosných s 
charakterem omezení a zátěží věcných břemen 
pro mě i moje nemovitosti seriózně zkalkulována a 
ještě před vydáním jakéhokoliv Územního 
rozhodnutí o umístění kterékoliv VPS do naší 
lokality se mnou bezezbytku finančně vypořádána. 

  

             

 

317 MHMPP0999YKY Nesouhlas 
 

2967352 
  

Uplatňuji Oprávněné námitky dle ustanovení § 98 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 
zákon") jako osoba uvedená v § 172 odst. 5 
správního řádu proti veřejné vyhlášce - oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 a to 
zejména Z 3373 Vymezení funkce VPS, revize 
VPS k vypuštění (realizovaných VPS). 
 
 
Nesouhlasím s textovým i grafickým vymezením 
žádné VPS jejíž umístění je plánováno do těsné 
blízkosti mojí nemovitosti, Na Padesátníku - civilní 
oblasti Za Teplárnou, Praha 6, katastrální území 
Ruzyně, č. parc. viz. přílohy: 
 
 
Nesouhlasím zejména z toho důvodu, protože již 
dnes čelí naše civilní oblast s chráněným vnitřním i 
venkovním prostorem důsledkům zátěže 
způsobované jak provozem Letiště Praha, tak i na 
dálnici D7, což již dnes značně ohrožuje a omezuje 
moje vlastnická a užívací práva. Nemohu proto s 
jakýmkoliv navýšením zátěže souhlasit. V případě, 
že na moji námitku nebude brán zřetel. Vás 
žádám, aby byla tato zátěž a omezování mých 
užívacích a vlastnických práv díky těmto VPS - pro 
jiné prospěšných a trvale ekonomicky výnosných s 
charakterem omezení a zátěží věcných břemen  
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pro mě i moje nemovitosti seriózně zkalkulována a 
ještě před vydáním jakéhokoliv Územního 
rozhodnutí o umístění kterékoliv VPS do naší 
lokality se mnou bezezbytku finančně vypořádána. 

  

             

 

302 MHMPP0999YLT Nesouhlas 
 

2967353 
  

Uplatňuji Oprávněné námitky dle ustanovení § 98 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 
zákon") jako osoba uvedená v § 172 odst. 5 
správního řádu proti veřejné vyhlášce - oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 a to 
zejména Z 3373 Vymezení funkce VPS, revize 
VPS k vypuštění (realizovaných VPS). 
 
 
Nesouhlasím s textovým i grafickým vymezením 
žádné VPS jejíž umístění je plánováno do těsné 
blízkosti mojí nemovitosti, Na Padesátníku - civilní 
oblasti Za Teplárnou, Praha 6, katastrální území 
Ruzyně, č. parc. viz. přílohy: 
 
 
Nesouhlasím zejména z toho důvodu, protože již 
dnes čelí naše civilní oblast s chráněným vnitřním i 
venkovním prostorem důsledkům zátěže 
způsobované jak provozem Letiště Praha, tak i na 
dálnici D7, což již dnes značně ohrožuje a omezuje 
moje vlastnická a užívací práva. Nemohu proto s 
jakýmkoliv navýšením zátěže souhlasit. V případě, 
že na moji námitku nebude brán zřetel. Vás 
žádám, aby byla tato zátěž a omezování mých 
užívacích a vlastnických práv díky těmto VPS - pro 
jiné prospěšných a trvale ekonomicky výnosných s 
charakterem omezení a zátěží věcných břemen 
pro mě i moje nemovitosti seriózně zkalkulována a 
ještě před vydáním jakéhokoliv Územního 
rozhodnutí o umístění kterékoliv VPS do naší 
lokality se mnou bezezbytku finančně vypořádána. 

  

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965423 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965475 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965516 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965557 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965598 
  

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. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Nesouhlas 
 

2965624 
  

PVS nesouhlasí s vyřazením následujících záměrů 
ze seznamu VPS a požaduje je zachovat: 
1/TK/29 - Kolovraty - rozšířeni ČOV - Pobočná 
ČOV Kolovraty slouží pro čištění odpadních vod z 
území MČ Praha - Kolovraty a MČ Praha - Benice. 
Pro připojeni velkých rozvojových území, které se 
nacházejí zejména při ulici Přátelství v Kolovratech 
nemá dostatečnou kapacitu. Původní návrh 
dostavby sběrače G do Kolovrat, navržené Detailní 
fází Generelu odvodnění jihovýchodní části Prahy, 
který měl toto dosud nestabilizované území v rámci 
koncepčního řešení odkanalizovat do povodí 
ŮČOV Praha, se v současnosti jeví s ohledem na 
finanční náročnost a majetko-právni vypořádání 
pozemků potřebných pro výstavbu sběrače 
dlouhodobě neprůchodná. Situaci je proto třeba 
řešit zkapacitněním pobočné ČOV Kolovraty, bez 
níž nelze novou výstavbu v Kolovratech povolovat. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Nesouhlas 
 

2965625 
  

PVS nesouhlasí s vyřazením následujících záměrů 
ze seznamu VPS a požaduje je zachovat: 
13/TK/6 - Praha 6 - kanalizace a ČS - v současné 
době probíhá příprava plánované rekonstrukce a 
zkapacitnění ČS Kamýcká. Umístění ve stávající 
poloze i vzhledem k plánované TT není optimální. 
Navrhujeme přesun ČS Kamýcká do plochy IZ 
vymezené vilovou zástavbou, vlakovou tratí a 
Vltavou. 
 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Nesouhlas 
 

2965626 
  

PVS nesouhlasí s vyřazením následujících záměrů 
ze seznamu VPS a požaduje je zachovat: 
14/TK/19 - Čakovice - kanalizace Třeboradíce - 
Předpokládaný rozvoj zástavby v Třeboradicích 
vyžaduje posílení ČS Slaviborské náměstí a 
zdvojeni výtlaku z ČS do hlavního přivaděče na 
pobočné ČOV Miškovice. Je navrženo posílení 
čerpací stanice Slaviborské náměstí (090) z 7,11/s 
na 25 l/s a položení nového souběžného 
výtlačného potrubí v délce 1272 m. Stavba PVS je 
v realizaci. 
 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Nesouhlas 
 

2965627 
  

PVS nesouhlasí s vyřazením následujících záměrů 
ze seznamu VPS a požaduje je zachovat: 
16/TK/36 - Lochkov - kanalizace a ČOV - Pobočná 
ČOV Lochkov slouží pro čištění odpadních vod z 
území MČ Praha - Lochkov. Vzhledem k tomu, že  
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kapacita stávající ČOV není dostatečná, byl v jejím 
povodí vyhlášen stop-stav a již nelze žádné 
rozvojové plochy na kanalizaci pro veřejnou 
potřebu připojovat. Připravováno je zkapacitnění 
čistírny na cca dvojnásobek, bez něhož nelze 
novou výstavbu v Lochkově povolovat. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Nesouhlas 
 

2965628 
  

PVS nesouhlasí s vyřazením následujících záměrů 
ze seznamu VPS a požaduje je zachovat: 
22/TJ/34 - Libuš - kanalizace a ČS Písnice - Je 
třeba provést zkapacitnění stávajícího výtlaku DN 
225 a to osazením nového výtlaku délky cca 570 
m, který bude veden v souběhu se stávajícím. 
Výtlak bude veden od čerpací stanice ul. Ke 
Březině a dále ul. Hoštická, kde bude napojen do 
výtlaku realizovaného v rámci akce cizího 
investora. 
 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Nesouhlas 
 

2965629 
  

PVS nesouhlasí s vyřazením následujících záměrů 
ze seznamu VPS a požaduje je zachovat: 
26/TK/53 - Újezd u Průhonic - kanalizace a ČOV - 
Pobočná ČOV Újezd u Průhonic slouží pro čištění 
odpadních vod z východní části území MČ Praha - 
Újezd. Vzhledem k tomu, že stávající ČOV o 
kapacitě 2.000 EO není dostatečná, byl v jejím 
povodí vyhlášen stop-stav a již nelze žádné 
rozvojové plochy na kanalizaci pro veřejnou 
potřebu připojovat. Zpracována byla studie 
proveditelnosti, která řeší návrh zkapacitnění 
čistírny, která má ve výhledu pojmout až 9.900 EO. 
Podmínkou realizace stavby je dohoda s 
vlastníkem pozemků jak v areálu stávající ČOV, 
tak pozemků potřebných pro její rozšíření. 
 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Nesouhlas 
 

2965630 
  

PVS nesouhlasí s vyřazením následujících záměrů 
ze seznamu VPS a požaduje je zachovat: 
47/TK/19 - Čakovice - vybudování kanalizačního 
obchvatu - záměr byl realizován pouze částečné, 
přepojení lokality nebylo dosud dokončeno. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965668 
  

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                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     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 o 1 m 
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Z 3376 / 019 
 

                  

 

Místa akce: 
               

 

Praha 13, k.ú. Stodůlky 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

realizace obytné zástavby 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

všeobecně obytné s kódem míry využití území B /OV-B/, zvláštní - obchodní s kódem míry využití území E /ZOB-E/ 
závazný regulativ podmíněnosti staveb č. 03 - Další výstavba v katastrálním území Stodůlky, Třebonice 

 

                  

 

Na: 
               

 

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/, čistě obytné s kódem míry využití území D /OB-D/ 
vyjmutí ze závazného regulativu podmíněnosti staveb č. 03 

  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966713 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

     

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966754 
   

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví 
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických 
limitů hluku, vibrací a neionizujícímu záření 
definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými  
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účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před 
neionizujícím zářením, ve všech chráněných 
prostorech (stávajících případně ovlivněných 
plánovanými záměry i nově plánovaných) 
definovaných zákonem a to jak ze stacionárních 
zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy 
(hluk a vibrace). 
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. 
Stanovisko (vyjádření) HSHMP je vydáno v 
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 
a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 
135/2011 – 246. 

  

          

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

      

        

          

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 
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18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967410 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu 
podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967451 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967493 
  

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967533 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967574 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967613 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Částečný souhlas 
 

2967658 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
vzhledem k tomu, že změny počítají s výstavbou 
rodinných domů, bude požadována minimalizace 
vzniku nových spalovacích stacionárních zdrojů na 
pevná paliva (krby, krbové vložky apod.) jakožto 
doplňkových zdrojů vytápění. Spalováním tuhých 
paliv na území hlavního města Prahy dochází k 
neúměrnému navyšování prachových částic a 
benzo(a)pyrenu v ovzduší, proto je jejich umístění 
zejména v oblastech s problematickou kvalitou 
ovzduší nutné dobře zvážit. Při umísťování těchto 
zdrojů bude vyžadována instalace spalovacích 
zařízení, která odpovídají nejlepšímu dostupnému 
technickému řešení, přičemž je doporučeno 
vycházet zejména z prováděcích nařízení ke 
směrnici Evropského parlamentu a Rady  

  

            

             

 

Z 3376 / 019 
    

Str. 684 z 732 
 



             

          

2009/125/ES o 
ekodesignu. Tento požadavek je v souladu se 
strategií města, jejímž cílem je dosažení imisních 
limitů na celém území aglomerace a jejich trvalé 
udržení. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967690 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
-bez připomínek  

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967737 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
         

             

 

19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966795 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
Ochrana řešeného území z hlediska zákona č.  

  

            

             

 

Z 3376 / 019 
    

Str. 685 z 732 
 



             

          

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen 
Zákon): 
V rámci řešeného území se nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966837 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965342 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 
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6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967000 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967041 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967085 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
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5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967126 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966878 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o IZS“). 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 
 

2966898 
  

V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona a s § 
7 zákona o IZS Vám sděluji, že na území 
dotčených změnami vlny 19 Územního plánu 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“) má 
MV RRL spoje ve správě NAKIT s.p. a 1 vysílač 
JSVV (Policejní akademie) ve správě generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR - 
sledovaný jev č. 82a (elektronická komunikace, 
jejich ochranná pásma a zájmová území). RRL 
spoje a jejich ochranná pásma mohou být dotčené 
změnami Z3321, Z3323, Z3331, Z3332, Z3333, 
Z3335, Z3366, Z3373, Z3376, Z3378, Z3350, 
Z3351, Z3353, Z3355, Z3357, Z3358, Z3359, 
Z3360 a Z3362 vlny 19. Údaje k RRL spojům 
včetně ochranných pásem byly poskytnuty v rámci 
aktualizace územně analytických podkladů. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966919 
  

Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásmem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966959 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967272 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a  
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rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

   

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967324 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

   

           

             

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966438 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z  
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3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html, příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů 
(mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966481 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966522 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967180 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966631 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním  
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plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

             

 

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

Bez připomínek 
 

2966662 
  

Bez připomínek. 
  

           

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965301 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966397 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965945 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965986 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost  
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Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966027 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř.  
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2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966084 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

          

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967228 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965772 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z  
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3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965813 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965820 
  

Výjimku tvoří změny Z 3331/19 (plánovaná 
výstavba bytových domů lokalita U Panské 
zahrady, Praha 13 - Stodůlky, severně od ul. 
Kovářova - Mládí), Z 3342/19 (plánovaný obytný 
soubor Praha - Čakovice, jižně a jihovýchodně od. 
ul. Rýnská) a Z 3346/19 (plánovaná rezidence 
Juliska, Praha 6 - Dejvice, pod stadionem Dukly 
Praha, u ul. Lindleyova) ; v jejich případech jsou 
nejbližší distribuční plynovody pro možné připojení 
buďto ve větší vzdálenosti, obtížněji průchozích 
napojovacích trasách nebo s limitovanou 
distribuční kapacitou, resp. ve vzájemné kombinaci 
těchto faktorů. 
 
 
To se týká i změny Z 3367/19 (nová rezidenční 
zástavba jižně od ul. Cukrovarská, východně a 
jižně navazující k ul. U Párníků, Praha - Čakovice), 
kde se jedná o zájmovou investiční oblast 
společnosti IMPERA, spol. s r.o. (resp. pozemky v 
současnosti v majetku PROPERTY TRUST, a.s.), 
která v tomto území i vlastní a provozuje trasu STL 
odběrného plynového zařízení (průmyslový 
plynovod) - viz bližší popis v další části tohoto 
vyjádření *), 
a změny Z 3376/19 (Praha 13 - Stodůlky, lokalita 
„Západní město", další fáze obytné zástavby v  
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přímé vazbě na sousední již stávající, resp. 
postupně se rozvíjející výstavbu v ul. Šustalova, 
Františka Janečka, Hynka Puče, Bekova, 
Waldesova, Bessemerova, atd., kde se také 
nacházejí pouze STL 
průmyslové plynovody charakteru odběrných 
plynových zařízení v majetku a správě společnosti 
Veolia Energie ČR, a.s. 
 
 
V obou těchto případech tedy z podstaty výše 
uvedených skutečností není plynofikace s přímým 
napojením z distribuční soustavy naší společnosti 
PPD, a.s., pravděpodobná. 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965860 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 
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149 Pražská plynárenská Distribuce, 
a.s., člen koncernu Pražská 
plynárenská, a.s.. 

Jiné 
 

2965904 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

   

           

             

              

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965382 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 

   

           

             

              

 

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

Bez připomínek 
 

2965723 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

77 MČ Praha - Zličín, starosta Nesouhlas 
 

2965684 
  

MČ Praha – Zličín obdržela dne 6.2.2020 
oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 
ÚP SÚ HMP. V rámci této vlny je projednávána i 
změna Z 3376/19, jejímž předmětem je změna z 
funkce: zvláštní – obchodní s kódem míry využití 
území E /ZOB-E/, všeobecně obytné s kódem míry 
využití území B /OV-B/ a závazný regulativ 
podmíněnosti staveb č. 3 – Další výstavby v 
katastrálním území Stodůlky, Třebonice na funkci: 
čistě obytné s kódem míry využití území D /OB-D/, 
čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 
a vyjmutí ze závazného regulativu podmíněnosti 
staveb č.3. 
 
 
Na základě usnesení Rady MČ Praha – Zličín ze 
dne 17.2.2020 sdělujeme, že MČ Praha – Zličín 
má připomínky k vydání změny Z 3376/19 a 
nesouhlasí s vyjmutím území z podmíněnosti 
výstavby, neboť tím bude umožněno směřování 
dopravy na ul. Řevnická bez realizace dalších 
dopravních staveb, které by této zátěži ulehčily. 
Tím dojde k navyšování dopravní zátěže na území 
Zličína. 
 
 
Vzhledem k tomu, že změna rozsahu území, které 
spadá do podmíněnosti výstavby, se jednoznačně 
dotýká zájmů MČ Praha – Zličín, nechť se 
projednává jako samostatná změna závazného 
regulativu jako celku, jejímž navrhovatelem bude 
Hl. m. Praha resp. IPR, nikoliv jednotliví developeři,  
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a budou důsledně vyhodnoceny dopady na 
dopravní zátěž na komunikacích MČ Praha – 
Zličín. 

  

             

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967784 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

  

            

             

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967827 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

  

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965424 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965476 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965517 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým  
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odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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. 
 
 

 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965558 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965599 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965669 
  

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                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
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objektů                                                                      
     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 o 1 m 
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Místa akce: 
               

 

Praha 2   , k.ú. Nové Město 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

Kampus UK Albertov, Globcentrum - podzemní garáže 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, zvláštní - vysokoškolské /ZVS/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

garáže a parkoviště /DGP/, parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, zvláštní - vysokoškolské /ZVS/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966714 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

     

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966755 
   

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

  

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967411 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu  
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podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967452 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967494 
  

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967534 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967575 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967614 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967644 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
-souhlasíme bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967691 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
-bez připomínek  

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967738 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
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19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966796 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m.  
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Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966838 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965343 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967001 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a  
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stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967042 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967086 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967127 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966879 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  
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„zákon o IZS“). 
  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 
 

2966899 
  

V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona a s § 
7 zákona o IZS Vám sděluji, že na území 
dotčených změnami vlny 19 Územního plánu 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“) má 
MV RRL spoje ve správě NAKIT s.p. a 1 vysílač 
JSVV (Policejní akademie) ve správě generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR - 
sledovaný jev č. 82a (elektronická komunikace, 
jejich ochranná pásma a zájmová území). RRL 
spoje a jejich ochranná pásma mohou být dotčené 
změnami Z3321, Z3323, Z3331, Z3332, Z3333, 
Z3335, Z3366, Z3373, Z3376, Z3378, Z3350, 
Z3351, Z3353, Z3355, Z3357, Z3358, Z3359, 
Z3360 a Z3362 vlny 19. Údaje k RRL spojům 
včetně ochranných pásem byly poskytnuty v rámci 
aktualizace územně analytických podkladů. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966920 
  

Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy 
během jejich provádění, které by později 
zasahovaly do výše uvedených ochranných 
pásmem, požadujeme, aby nejpozději v rámci 
příslušného územního řízení bylo vyžádáno 
stanovisko MV. 

  

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966960 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967273 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

  

          

            

             

 

Z 3378 / 019 
    

Str. 706 z 732 
 



              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967325 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

   

           

             

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

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

          

            

              

 

11 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

          

            

              

 

3) Vybrané orgány a organizace 
 

              

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966439 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html, příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů 
(mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla -  
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https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966482 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966523 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967181 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966632 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

          

            

             

 

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

Bez připomínek 
 

2966663 
  

Bez připomínek. 
  

           

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965302 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 
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126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966398 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965946 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965987 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z  
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3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966028 
  

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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
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Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Bez připomínek 
 

2966045 
  

Z 3378/19 území památkové rezervace v hl. m. 
Praze 
Městská část: Praha 2 
Katastrální území: Nové Město 
Parcelní číslo: dle vymezení v grafické části 
Hlavní cíl změny: změna funkčního využití ploch 
z funkce: parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, 
zvláštní – vysokoškolské /ZVS/ 
na funkci: parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, 
zvláštní – vysokoškolské /ZVS/ s pevnou značkou 
garáže a parkoviště /DGP/ 
Kampus UK Albertov, Globcentrum – podzemní 
garáže 
 
 
Výrok NPÚ: Bez zásadních připomínek. 
 
 
Odůvodnění NPÚ: 
Lokalita změny Z 3378/19 leží na území 
Památkové rezervace v hl. m. Praze, prohlášené 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze. K záměru podzemních garáží Národní 
památkový ústav vydal souhlasné písemné 
vyjádření č.j. NPÚ- 
311/97520/2018 ze dne 19.12. 2018. Následně 
MHMP OPP vydal kladné závazné stanovisko č.j. 
MHMP 1340483/2019 ze dne 4. 7. 2019. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966085 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

          

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967229 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává  
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správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965773 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965814 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965861 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k  
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dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
 
 
Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

   

              

 

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

Jiné 
 

2965905 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

   

           

             

              

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965383 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 

   

           

             

              

 

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

Bez připomínek 
 

2965724 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

Z 3378 / 019 
    

Str. 713 z 732 
  



             

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967785 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení 
změn zkráceným postupem), ve kterém: 

  

            

             

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967828 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

  

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965425 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965477 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965518 
  

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

 

  

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965559 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965600 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965670 
  

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                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     nebo podzemního obrysu objektu 
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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 o 1 m 
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Místa akce: 
               

 

Praha 12, k.ú. Cholupice 
 

                  

 

Předmět: 
               

 

rekreační jezdecký areál 
 

                  

 

Z: 
               

                  

 

orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ louky, pastviny /NL/ 
 

                  

 

Na: 
               

 

oddechu – zvláštní rekreační aktivity /SO5/ 
  

                  

 

 název org. shrnutí 
 

ID vyjádření 
 

obsah vyjádření 
 

dohodovací jednání 
  

                  

 

1) Městská část 
 

                  

 

2) Dotčené orgány 
 

                  

 

15 Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR 

             

               

                  

 

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. 
Prahy 

             

               

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas 
 

2966715 
   

Dopisem podaným dne 06.02.2020 jste požádali 
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen 
„HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 
77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu 
s §§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů: 
Předložený návrh vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy je z 
pohledu místně příslušného orgánu ochrany 
veřejného zdraví (HSHMP) akceptovatelný. 

     

                 

                  

 

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas 
 

2966756 
   

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

  

             

 

14 Městská veterinární správa 
v Praze Státní veterinární správy 

         

           

             

 

20 MHMP odbor bezpečnosti – 
oddělení krizového managementu 

         

           

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967412 
  

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu 
hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu  
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podle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Změny Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o 
vydání změn. 

  

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967453 
  

Z hlediska lesů: 
Ke konkrétním níže uvedeným návrhům změn vlny 
19 platného územního plánu hl. m. Prahy 
pořizovaných zkráceným způsobem podáváme 
tato stanoviska: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967464 
  

Z hlediska lesů: 
V případě ostatních změn nejsou námi chráněné 
zájmy dotčeny. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967535 
  

Z hlediska nakládání s odpady: 
K oznámení o zahájen řízení o vydání změn ÚP 
vlny 19 nemáme žádné připomínky. 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967576 
  

Z hlediska ochrany vod: 
K návrhům změn územního plánu vlny 19 
pořizovaných zkráceným způsobem z hlediska 
ochrany vod uvádíme následující: 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967615 
  

Z hlediska ochrany vod: 
-bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967645 
  

Z hlediska ochrany ovzduší: 
-souhlasíme bez připomínek 

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Bez připomínek 
 

2967692 
  

Za ochranu přírody a krajiny: 
-bez připomínek  

  

            

             

 

18 MHMP odbor ochrany prostředí Jiné 
 

2967739 
  

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

  

            

             

 

17 MHMP odbor památkové péče 
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19 MHMP odbor pozemních 
komunikací a drah 

         

           

             

 

4 Ministerstvo dopravy ČR 
         

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Jiné 
 

2966797 
  

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. 
MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení 
řízení o vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 
3321/19, Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 
3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 
3336/19, Z 3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 
3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 
3346/19, Z 3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 
3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 
3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 
3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 
3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 
3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále 
jen vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též 
„ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html 
 
 
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 nachází: 
● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení 
ochranného pásma památkové rezervace v hl. m.  
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Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 a jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče 
Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný 
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 
55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy následující. 

  

             

 

2 Ministerstvo kultury ČR Bez připomínek 
 

2966839 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném 
území nemáme k zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše 
uvedeného, další zásadní připomínky. 

  

            

             

 

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

         

           

             

 

172 Ministerstvo obrany - Vojenský 
lesní úřad 

Souhlas 
 

2965344 
  

Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele 
souhlasím. 

  

          

            

             

 

6 Ministerstvo obrany ČR 
         

             

 

1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
         

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967002 
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro 
energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 
písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření 
energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a  
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stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci následující 
stanovisko: 
S návrhem změn vlny 19 ÚP SÚ HMP souhlasíme 
za podmínky úpravy části textu v odůvodnění a za 
podmínky dodržení ochranných a bezpečnostních 
pásem plynárenských zařízení.  
 
 
 

 

  

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967043 
  

ODŮVODNĚNÍ 
Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Lokality řešené jednotlivými změnami leží mimo 
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, 
chráněná ložisková území i schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů. Ochrana nerostného 
bohatství na území hlavního města Prahy tak 
nebude v důsledku realizace těchto změn nijak 
omezena. 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Částečný souhlas 
 

2967087 
  

Dále požadujeme respektovat všechna ochranná i 
bezpečnostní pásma všech provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení dle 
energetického zákona, zvl. § 68 o ochranných 
pásmech, včetně příslušných technických předpisů 
(zvláště ČSN 736005, ČSN EN 12007 (1-4), 12279 
a technických pravidel G 702 01, 702 04 a 905 01. 
U případných vyvolaných přeložek plynárenských 
zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
energetického zákona. 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. uplatnila své 
vyjádření samostatně dopisem odboru územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dne 25. 
února 2020. 
 
 

 

  

          

            

             

 

5 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR 

Souhlas 
 

2967128 
  

Oblast elektroenergetiky 
Vlivem výše uvedených změn vlny 19 ÚPSÚ 
hlavního města Prahy nebudou elektroenergetická 
zařízení na území hlavního města Prahy nijak 
dotčena. 
 
 

 

  

          

            

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Jiné 
 

2966880 
  

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) 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“) a zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  
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„zákon o IZS“). 
  

             

 

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 
 

2966961 
  

K ostatním změnám vlny 19 ÚP SÚ HMP 
neuplatňujeme žádné připomínky. 
 
 
Stanovisko je vydávané za organizační složku MV, 
IČO:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 
34. 

  

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967274 
  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního 
rozvoje, zaslal Ministerstvu životního prostředí 
(dále jen „MŽP“) v souladu s ustanovením § 52 
odst. 1 ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
rovněž v souladu s ustanovením § 25c odst. 6 
obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního 
města Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů oznámení o zahájení řízení o vydání 
změn vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále jen „ÚP“) a o konání 
veřejného projednání. 
MŽP jako dotčený orgán uplatňuje v souladu s 
ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona 
následující stanovisko, a to z hlediska zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

  

          

            

             

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Nesouhlas 
 

2967285 
  

Návrhy změn vlny 19 ÚP jsou vymezovány plochy 
na pozemcích pod ochranou zemědělského 
půdního fondu (dále jen „ZPF“). Konkrétně se 
jedná o následující změny: 
 
 
˗ Z 3379/19 zábor ZPF 0,8190 ha v V. třídě 
ochrany. 
 
 
Ke všem výše uvedeným změnám (plochám) 
uplatňujeme negativní stanovisko vzhledem k 
tomu, že předložená odůvodnění jednotlivých 
změn zcela postrádají zdůvodnění navrhovaného 
řešení z hlediska ochrany ZPF, tj. u všech ploch 
postrádáme zdůvodnění nezbytnosti záboru ZPF 
dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona a v případě 
dotčení půd I. a II. třídy ochrany i doložení výrazně 
převažujícího veřejného zájmu nad veřejným 
zájmem ochrany ZPF dle ustanovení § 4 odst. 3 
zákona. 
Požadujeme, aby byla odůvodnění dopracována v 
souladu se zásadami ochrany ZPF, tj. především 
ustanovení § 4 a § 5 odst. 1 zákona. Ve všech 
případech, kdy je vyžadováno odnětí zemědělské  
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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. Co má být obsahem tohoto 
zdůvodnění, je uvedeno v ustanovení § 5 vyhlášky 
č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění 
ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen 
„vyhláška“). Rovněž musí být vyhodnoceny 
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na 
ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. Zároveň musí být dodrženy postupy dle 
ustanovení § 3 vyhlášky. 

   

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967326 
  

Zároveň upozorňujeme, že předložený návrh 
zmiňuje v textové části výroku, že parcelní čísla 
pozemků, jichž se navrhované změny týkají, jsou 
uvedeny v grafické části návrhu. 
Po prostudování všech grafických částí však 
musíme konstatovat, že parcelní čísla nejsou v 
grafických částech čitelná, a to zejména z důvodu 
malé podrobnosti předložených map. Není tak 
zřejmé, na kterých částech pozemků se změny 
vymezují. Požadujeme v návrhu uvést parcelní 
čísla tak, aby bylo možné z nich vycházet při 
posuzování jednotlivých ploch. 

   

           

             

              

 

3 Ministerstvo životního prostředí 
ČR 

Jiné 
 

2967337 
  

Po doplnění odůvodnění bude moci orgán ochrany 
ZPF jednotlivé plochy znovu posoudit a uplatnit k 
nim stanovisko. 

   

           

             

              

 

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 
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162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966440 
  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon 
státní geologické služby v souladu s ustanovením 
§ 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, byla oznámením čj. 188978/2020, resp. 
sp. zn. S-MHMP 188978/2020, ze dne 3. února 
2020 informována o zahájení řízení o vydání změn 
vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. 
Po prostudování podkladů textové a grafické části 
studie dostupné na internetové adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zme
ny/index.html, příslušných geologických, 
ložiskových a inženýrsko-geologických podkladů 
(mapové aplikace ČGS – poddolovaná území, 
důlní díla - 
https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/) a 
surovinový registr – ložiska a pro-gnózní zdroje 
(https://mapy.geology.cz/suris/) a dalších podkladů 
přístupných na internetové adrese 
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/ 
ČGS konstatuje, že: 
 
 
1) Dle výše uvedených mapových aplikací se 
stavem ke dni 10. února 2020 na předmětném 
území nenalézají výhradní ložiska nerostných 
surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani 
prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se 
vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických 
pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
369/2004 Sb. o projektování, provádění a 
vyhodnocování geologických prací, oznamování 
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 
zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších 
předpisů). V zájmovém území také nejsou 
evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná 
poddolovaná území. 

  

          

            

             

 

162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Bez připomínek 
 

2966483 
  

Z hlediska ochrany významných geologických 
lokalit ani dalších geologických fenoménů nemá 
Česká geologická služba žádné připomínky. 
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162 Česká geologická služba - 
Geofond ČR 

Jiné 
 

2966524 
  

Česká geologická služba sděluje Magistrátu 
hlavního města Prahy, že neuplatňuje k zahájení 
řízení o vydání změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy další 
připomínky. 

  

          

            

             

 

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

2967182 
  

V rámci řízení o vydání změn vlny 19 nemáme k 
návrhu námitky ani připomínky. 

  

            

             

 

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

Jiné 
 

2966633 
  

V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění a s ustanovením § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vám 
v rámci veřejného projednání návrhů změn ÚP SÚ 
hl. m. Prahy vlny 19 bez VVURÚ podáváme tyto 
připomínky: 

  

          

            

             

 

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

Bez připomínek 
 

2966664 
  

Bez připomínek. 
  

           

             

 

130 MHMP odbor dopravy Souhlas 
 

2965303 
  

K Vaší výzvě o vyjádření odboru dopravy MHMP k 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
sdělujeme: 
Odbor dopravy nemá v této věci žádné námitky a s 
předloženým oznámením souhlasí. 

  

            

             

 

126 MHMP odbor investiční Bez připomínek 
 

2966399 
  

K předmětným změnám nemá odbor INV z 
hlediska svých zájmů připomínky. Změny řeší 
funkční a prostorové uspořádání území, 
předmětem změny Z 3373/19 je revize VPS. 

  

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965947 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi Vaši žádost o 
zpracování odborného k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19, Z 
3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 
3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19, Z 
3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 
3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19, Z 
3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 
3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 
3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 
3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 
3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 
3378/19 a Z 3379/19 (dále jen 
vlna 19) Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP 
SÚ“) hl. m. Prahy. 
V dané věci jsme zároveň obdrželi žádost 
Ministerstva kultury. 
V příloze Vám tímto posíláme kopii písemného 
vyjádření, které Národní památkový ústav vydal 
jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ  

  

          

            

             

 

Z 3379 / 019 
    

Str. 726 z 732 
 



             

          

HMP. 
Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/12461/2020 ze 
dne 4. 3. 2020 berte jako odborný názor Národního 
památkového ústavu k zahájení řízení o vydání 
Změn vlny 19 ÚP SÚ HMP, o který jste nás 
požádali. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2965988 
  

Písemné vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost 
Vašeho ministerstva o zpracování odborného 
vyjádření na základě veřejné vyhlášky – oznámení, 
vydané Magistrátem hl. města Prahy, odboru 
územního rozvoje, oddělení pořizování 
celoměstských dokumentací č.j. MHMP 
188978/2020, Sp. zn.: SMHMP 
188978/2020 ze dne 3. 2. 2020 o zahájení řízení o 
vydání Změn vlny 19 Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19,Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 (dále jen vlna 19) 
Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. 
m. Prahy. 
Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor 
územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
Datum: 2020 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše 
uvedených Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. m. Prahy, 
dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odb
ory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/z
meny_uzemniho_plan/aktualne_porizovane_zmen
y/index.html 
 
 
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s 
Národním památkovým ústavem, ÚOP Praha. 

  

          

            

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966029 
  

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 nachází: 
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● Památková rezervace v hl. m. Praze, prohlášená 
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 ze dne 21. 7. 
1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstříku 
1028. 
● Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
(dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a 
Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města 
Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o 
prohlášení částí území hlavního města Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich 
ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 
2208. 
● Ochranné pásmo pražské památkové rezervace, 
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 jeho 
doplněk ze dne 9. 7. 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. 
 
 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
doporučuje Ministerstvu kultury ve stanovisku k 
zahájení řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP SÚ hl. 
města Prahy uplatňovat následující připomínky. 

  

             

 

133 Národní památkový ústav, 
generální ředitelství 

Jiné 
 

2966086 
  

Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného 
území nemáme k řízení o vydání Změn vlny 19 ÚP 
SÚ hl. města Prahy, nad rámec výše uvedeného, 
další zásadní připomínky. 
Závěrem žádáme o zaslání stanoviska Vašeho 
ministerstva Národnímu památkovému ústavu na 
vědomí. Stanovisko Ministerstva kultury bude 
sloužit jako podklad pro přípravu následných 
písemných vyjádření Národního památkového 
ústavu v dané věci. 

  

          

            

             

 

164 Povodí Vltavy, státní podnik, 
závod Dolní Vltava 

Jiné 
 

2967230 
  

Dopisem č. j. MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 
2020 obdržela naše organizace oznámení o 
zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Odůvodnění: 
Jako správce povodí a správce významných 
vodních toků Vltava a Berounka, který vykonává 
správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 
54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění  
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pozdějších předpisů, k projednání návrhu změn 
vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy máme následující připomínky k níže 
uvedeným změnám: 

  

             

 

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

Jiné 
 

2965774 
  

Předložené návrhy obsahují celkem 41 dílčích 
změn pod označeními Z 3320/19, Z 3321/19, Z 
3323/19, Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 
3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 
3337/19, Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 
3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 
3347/19, Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 
3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 
3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 
3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 
3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 
3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 vlny 19 ÚP SÚ 
HMP, jejich předmětem jsou změny funkčního 
využití a prostorového uspořádání území, v 
poměrně širokém spektru (pro čistě či všeobecně 
obytnou a všeobecně smíšenou funkci (jednotlivé 
RD, obytné soubory, bytové domy, dostavba 
městských bloků, rezidenční zástavba polyfunkční, 
obchodně - administrativní objekty), veřejnou 
vybavenost (školství), nerušící výrobu a služby, 
parkové plochy, sloužící sportu a oddechu, dílčí 
dopravní opatření a spojení (lávka mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem, dopravní 
napojení nemocnice Malešice, podzemní garáže 
Albertov), atd.). Předmětem změny Z 3373/19 ÚP 
je revize veřejně prospěšných staveb (VPS) na 
území celého hlavního města Prahy. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965815 
  

Co se tyká možně plynofikace nově vzniklé nebo 
transformované výstavby, jsou v naprosté většině 
případů dispoziční kapacitní plynárenská zařízení 
distribuční soustavy, provozované naší společností 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen PPD, 
a.s.), ve velmi blízkém dosahu, resp. přímo v 
daném místě. 

  

          

            

             

 

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

Jiné 
 

2965862 
  

Konkrétní technické podmínky napojení pro 
plánovanou zástavbu dle změn vlny 19 ÚP SÚ 
HMP budou investorům stavebních záměrů ze 
strany naší společnosti PPD, a.s., standardně 
stanovovány dle vyhlášky Energetického 
regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, 
na základě žádostí o připojení k distribuční 
soustavě,- podaných prostřednictvím jimi 
zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s 
plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou 
licencí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na 
obchod s plynem s příslušnými kontakty je k 
dispozici na internetových stránkách ERÚ: 
http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí). 
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Pro respektování veškerých provozovaných i 
plánovaných plynárenských zařízení (včetně 
zařízení jejich aktivní protikorozní ochrany a 
souvisejících technologických objektů) v rámci 
uvedených změn vlny 19 ÚP SÚ HMP požadujeme 
nadále obecně plně zohlednit ustanovení zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění (Energetický 
zákon), zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 
(přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 
131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná 
ustanovení), odst. 1) o ochranných a 
bezpečnostních pásmech, a příslušných 
technických předpisů (zvi. ČSN 736005, ČSN EN 
12007(1-5), 12279, 12186, 1594 (386410) a 
technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 
605 02, 920 25). Plynárenská zařízení distribuční 
soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno 
b), bod 1. Energetického zákona zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. U případných 
vyvolaných přeložek plynárenských zařízení 
požadujeme postupovat ve smyslu § 70 
Energetického zákona s podmínkou uzavření 
„Smlouvy o zajištění provedení přeložky 
plynárenského zařízení" s odborem správy 
distribuční soustavy naší společnosti. 

   

              

 

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

Jiné 
 

2965906 
  

Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání 
změn vlny 19 ÚP SÚ HMP nebude ukončen do 
dvou let od zaslání našeho stanoviska, 
požadujeme na zadavateli/pořizovateli, aby si od 
naší společnosti vyžádal stanovisko nové 
(aktuální). 

   

           

             

              

 

146 Státní plavební správa - pobočka 
Praha 

Bez připomínek 
 

2965384 
  

Státní plavební správa jako dotčený orgán státní 
správy ve věcech vnitrozemské plavby ve smyslu § 
39 a § 40 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, posoudila ve své kompetenci „Změny vlny 
19 ÚP SÚ HMP“. 
Státní plavební správa po posouzení sděluje, že k 
vydání změn vlny 19 Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy nemá z hlediska jí 
hájených zájmů námitek. 

   

           

             

              

 

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

Bez připomínek 
 

2965725 
  

Sdělujeme Vám, že k návrhům výše uvedených 
změn ÚP SÚ HMP, o jejichž projednávání jste nás 
informovali dopisem č.j. MHMP 188978/2020, resp. 
S-MHMP 188978/2020 ze dne 3. 2. 2020, nemáme 
připomínek. 

   

           

             

              

 

4) Ostatní podněty 
 

              

 

26 MČ Praha 6, starosta Jiné 
 

2967786 
  

Městská část Praha 6 svým usnesením RMČ P6 
1339 ze dne 16.3.2020 projednala Připomínky MČ 
Praha 6 k Veřejné vyhlášce - oznámení o 
projednání návrhu změn vlny 19 Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (pořízení  
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změn zkráceným postupem), ve kterém: 
  

             

 

26 MČ Praha 6, starosta Nesouhlas 
 

2967829 
  

Požaduje, 
aby v souvislosti se zprávou uveřejněnou na hlavní 
stránce IPR 10.3.2020 bylo veřejné projednání 
nově vyhlášeno (opakováno) z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě tohoto usnesení. 
Předmětné usnesení včetně důvodové zprávy a 
přílohy 3. Přikládáme jako přílohy tohoto dopisu. 

  

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965426 
  

Z hlediska nadřazeného systému zásobování 
vodou má Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (dále jen PVS) k předloženým změnám 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
následující připomínky: 
Obecné připomínky: 
-     U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské 
vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování 
vodovodní sítě a její napojeni na vodovodní systém 
hl. města Prahy. 
-     V připomínkách k jednotlivým změnám jsou 
popsány pouze nadřazené vodovodní řady. 
Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit 
nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při 
zpracování následných stupňů projektové 
dokumentace. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965478 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965519 
  

Při řešení problematiky dešťových vod je nutno 
přednostně navrhovat v souladu s požadavky 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich 
využíváni v místě dopadu, před jejich rychlým 
odváděním do vodotečí. Návrh řešeni 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. 
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188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965560 
  

Výsledné odtokové množství musí být v souladu s 
nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské 
stavební předpisy) HLAVA V, § 38 odst. 2: 
„Minimální retence (celkový objem retenování, 
opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené 
příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční 
potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované 
odvádění srážkových vod musí být taková, aby 
nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru 
plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak." 
Závazné stanovisko k množství vypouštěných 
dešťových vod do vodního toku a podmínky 
napojení vydává správce vodního toku. 
 
 

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Částečný souhlas 
 

2965601 
  

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

 

  

          

            

             

 

188 Pražská vodohospodářská 
společnost a.s. 

Jiné 
 

2965671 
  

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                          2 m od vnějšího líce 
nadzemního 
objektů                                                                      
     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 o 1 m 
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