Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhům změn vlny 29 ÚP SÚ HMP

Z 3772 / 029
Místa
Praha - Ďáblice, k.ú. Ďáblice
Předmět:
výstavba rodinného domu
Z:
sady, zahrady a vinice /PS/
Na:
čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/
název org.

shrnutí

ID vyjádření obsah vyjádření

Souhlas

2985011

1) Městská část
2) Dotčené orgány
15

Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky

10

Hasičský záchranný sbor hlavního
města Prahy

9

Hygienická stanice hlavního města
Prahy se sídlem v Praze

Dopisem podaným dne 5. 8. 2021 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy
(dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82
odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v
souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání
vyjádření (stanoviska) k projednání změn vlny 29 úprav územního plánu sídelního útvaru
hlavního města Prahy. Zástupci HSHMP 24. 9. 2021 shlédli záznam řízení o vydání
změny, HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko):
V rámci předložených změn je:
1. Změna Z 3772/29 akceptovatelná
Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení
hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího 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“
1) Akustická studie, která hodnotí:
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách
způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v
území).
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
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Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona;
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As
135/2011 – 246.
14

Městská veterinární správa Státní
veterinární správy

20

MHMP odbor bezpečnosti – oddělení
preventivní ochrany

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Jiné

2985416

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného
orgánu podle § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Změny č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o vydání změny

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985443

Z hlediska lesů:
V případě ostatních v úvodu uvedených změn vlny 29 nejsou námi chráněné zájmy
dotčeny.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Souhlas

2985462

Z hlediska ochrany vod:
Změna Z 3772/29 – změna funkčního využití ploch z PS na OB-B v k.ú. Ďáblice za
účelem výstavby rodinného domu. S návrhem změny souhlasíme s upozorněním. Řešená
plocha se nachází v blízkosti drobného vodního toku Mratínský potok. V současnosti je
pro tento vodní tok stanoveno záplavové území opařením vodoprávního úřadu ze dne 18.
4. 2005, č.j.: MHMP- 75081/2005/OZP-IX/Pp, které návrh změny respektuje tím, že
hranice záplavového území má tvořit hranici původní části původní a v záplavovém území
zachované plochy PS a nově navržené plochy OB-B ležící vně záplavového území. K
tomuto návrhu změny ÚP však OCP MHMP pro informaci uvádí, že je mu ze související
úřední činnosti známo, že správce vodního toku Mratínský potok – Povodí Labe, s.p.,
připravuje aktualizaci záplavového území tohoto vodního toku. Na základě aktualizace
bude následně vydáno nové opatření obecné povahy o změně stanoveného záplavového
území. Na základě předběžných jednání je nám známo, že rozsah
záplavového území v dané lokalitě bude po provedených přepočtech větší, než je tomu
doposud a v záplavovém území pro průtoky Q100, ale i již Q20 se zájmové území bude
nacházet. To ale neznamená, že výstavba rodinného domu bude znemožněna. Pokud
dojde k novému stanovení záplavového území před povolujícími procesy RD, je třeba
počítat s legislativními požadavky na výstavbu (bude nutný souhlas vodoprávního úřadu
podle ust. § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona a stavbu bude třeba přizpůsobit
požadavkům ust. § 65 nařízení č. 10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné
požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze
(pražské stavební předpisy), které by se na stavbu jinak nevztahovaly). Pokud budou
povolovací procesy RD předcházet novému stanovení záplavového území,
doporučujeme, aby stavebník návrh stavby RD přizpůsobil skutečnosti, že stavba při
výskytu srážek s návrhovou intenzitou může být zaplavena vodou. V nově vymezené
aktivní zóně záplavového území, dle dosud neprojednaného návrhu, řešená plocha
neleží.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985489

Z hlediska ochrany ovzduší:
K jednotlivým návrhům změn Územního plánu hl. m. Prahy vlny č. 29 sdělujeme:
Se změnami Z 3772/29, Z 3776/29, Z 777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29,
Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3821/29, Z 3846/29 souhlasíme bez připomínek.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985511

Z hlediska odpadů:
K návrhu změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme žádné
připomínky.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985533

Z hlediska ochrany přírody:
K návrhu změny změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3785/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany přírody a krajiny
připomínky.

17

MHMP odbor památkové péče

19

MHMP odbor pozemních komunikací
a drah

4

Ministerstvo dopravy

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985076

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021
o zahájení řízení o vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29,
Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z
3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29,
Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(dále jen „Změny ÚP“).
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: 2021
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V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m.
Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:
https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_29/VP/OOP.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:
● 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 Vaší
výzvy, uvádí k návrhům změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující připomínky.
2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985093

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k návrhům změn vlny 29
ÚP SÚ hl. m. Prahy žádné další připomínky.

6

Ministerstvo obrany

Částečný souhlas

2985317

Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 ÚP SÚ HMP
K čj. : MHMP 1168452/2021
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s
majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o
zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst.
2 písm. b) stavebního zákona
stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- Ochranné pásmo letiště Kbely, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991
Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní
rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva
obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu
vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových
nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních
prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných
vedení vn a vvn, fotovoltaických elektráren speciálních staveb, zejména staveb s vertikální
ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy) (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. V tomto
vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo
zakázány.
Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých
staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení
povolit Ministerstvo obrany).
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění, kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č.
49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o
živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby)
větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic
mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren,
výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově
omezena nebo zakázána.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat v výš e uveden uvedené
vymezenvymezené územzemí a zapracovat jej do
textovtextové čá sti n návrhu územnzemního pl plánu do o odůvodnvodnění - do
kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- V řešeném území se nachází vzdušné prostory LK D (MCTR - vojenský letecký
okrsek) - letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP –
jev 102a). V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného
vzdušného prostoru určeného k ochraně letového provozu na letištích a letadel letících na
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okruhu, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním
letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů – lze vydat územní rozhodnutí a
povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu,
větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např.
střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících
nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany.
Vzhledem k tomu, že vzdušný prostor Ministerstva obrany se dotýka změn
řešených vlnou 29 ÚP SÚ HMP, zapracujte tyto limity do textové části do
odůvodnění - do kapitoly F.
Dotčené lokality řešené ve vlně 29 ÚP SÚ HLMP se dále nachází ve vymezeném
území Ministerstva obrany
- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je
nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona
č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat
územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba
omezena.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, zapracujte tyto
limity do textové části do odůvodnění - do kapitoly F.
Na celém správním území dotčeném změnou je zájem Ministerstva obrany
posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení §
175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III.
třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační,
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové
stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.
MO ČR ve veřejném zájmu požaduje o zapracování výše uvedených jevů do textové
části návrhu ÚPD do textové části odůvodnění v následujícím znění:
„Řešená území projednávána v rámci vlny 29 ÚP SÚ HLMP se nachází ve
vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle §175 Stavebního zákona a
stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany
(území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve
smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 238/2021 Sb.). Platné limity v území jsou
obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména
ve výkrese č. 910).“

6

Ministerstvo obrany

Jiné

2985340

Za předpokladu požadovaného zapracování výše uvedeného textu do části
odůvodnění a splnění podmínky výškové limitace v ploše Z 3778/29, nemá
Ministerstvo obrany k předložené vlně 29 ÚP SÚ HMP další připomínky.
Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na
zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v
území.

172

Ministerstvo obrany - Vojenský lesní
úřad

Z 3772 / 029

Bez připomínek

2984629

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle
ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 5. 8. 2021 Vaši žádost čj.
MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 o vydání stanoviska křížení o vydání změn Z
3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29,
Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z
3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předmětem změn ÚP jsou
převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území. Projednávané návrhy změn
ÚP se také týkají veřejně prospěšných staveb a vyjmutí z nerozvojového území. Po
prošetření Vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v
působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se křížení o vydání změn Z 3772/29, Z
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3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29,
Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z
3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.

1

Ministerstvo pro místní rozvoj

5

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Bez připomínek

2985033

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 j) 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:
Odbor elektroenergetikv a teplárenství nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP") žádné připomínky.
Odbor hornictví nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor stavební úřad nemá k návrhu změny změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/'29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/2.9, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné
připomínky.

7

Ministerstvo vnitra

3

Ministerstvo životního prostředí

Jiné

2985577

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
§ 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámení o konání
veřejného projednání návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy (dále jen „ÚP“).
MŽP uplatňuje k předmětným změnám ÚP v souladu s ustanovením § 55b odst. 2
stavebního zákona následující stanovisko.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle
ustanovení § 17 písm. a) zákona uplatňuje k níže uvedeným změnám vlny 29 ÚP
vymezovaným na plochách pod ochranou ZPF toto stanovisko:

3

Ministerstvo životního prostředí

Souhlas

2985599

MŽP souhlasí s návrhem změny Z 3772/29 ÚP.
Odůvodnění:
Z 3772/29 ÚP – Změna ÚP předpokládá zábor 0,0351 ha zemědělské půdy v I. třídě
ochrany. Jedná se o návrh plochy obytné na úkor plochy sady, zahrady a vinice pro
výstavbu rodinného domu. Plocha navazuje na zastavěné území a jedná se o zahradu v
zahrádkové kolonii. Umístěním nedojde k narušení organizace ZPF. Reálný zábor ZPF je
předpokládán v rozsahu 0,0175 ha, zbytek bude nadále veden v druhu pozemku zahrada.
Veřejný zájem převažující veřejný zájem na ochranu zemědělské půdy v I. třídě ochrany
je spatřován v transformaci zanedbané zahrady v zahrádkářské kolonii oproti rozšiřování
záboru ZPF pro obytné funkce ve volné krajině. S ohledem na výše uvedené a na malý
zábor ZPF považujeme návrh změny ÚP za akceptovatelný.

12

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

Souhlas

2984580

Věc: Návrh změn vlny 29 ÚP SÚ HMP - vyjádření OBÚ ve smyslu § 18 zákona č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
K Vašemu oznámení o návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29 a Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,

Z 3772 / 029
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Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP ze dne 05.08.2021 č.j. MHMP
1168452/2021, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města
Prahy a kraje
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 05.08.2021 pod č.j. SBS 32551/2021/OBÚ-02, Vám
OBÚ sděluje, že uvedené návrhy změn se týkají území, které je situované mimo hranice
stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných
ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek.
OBÚ k tomuto návrhu nemá námitky.
16

Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem

13

Státní energetická inspekce, územní
inspektorát pro hl. město Prahu a
Středočeský kraj

8

Státní pozemkový úřad

11

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace
162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985242

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s
ustanove-ním § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění
pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. srpna 2021
informována o zahájení řízení k veřejnému projednání vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Po prostudování textových podkladů projednávaných návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy a úplných návrhů na vydání uvedených změn
formou opatření obecné povahy dostupných na internetové adrese
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_
planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
a příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů, přístupných
na inter-netových stránkách ČGS, lze z hlediska geologických zájmů chráněných
zvláštními právními předpisy a z hlediska evidovaných rizikových geofaktorů konstatovat,
že:

162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985264

1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 22. září 2021 na řešených územích nejsou evidována
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 geo-logických 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 zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla
ani registrovaná poddolovaná území s výjimkou změny Z 3778/29.

162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985291

6) Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických
fenoménů nemá ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky.
Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje k
zahájení řízení o vydání změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy
další připomínky.

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985367

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 29 bez požadavku VVURÚ předáváme tyto připomínky:

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985397

Z 3772/29, Z 3777/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29,Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29,Z 3821/29, Z 3846/29
Bez připomínek.

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984680

Dopisem č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 obdržela naše organizace
oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29.
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, ke změnám vlny 29 máme následující připomínky:

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984705

Připomínka:
Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území významného
vodního toku Vltava IDVT 10100001 a drobného vodního toku Litovicko – Šáreckého
potoka IDVT 10100230, Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

149

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Bez připomínek
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.

2985115

V rámci současného stupně projednávání se jedná o celkem 22 dílčích změn s označením
Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,

Z 3772 / 029
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Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29
charakteru přeměny funkčního využití pozemků (od návrhů na funkci čistě a všeobecně
obytnou, všeobecně smíšenou, smíšenou městského jádra, přes nerušící výrobu a služby,
veřejnou vybavenost (školstvO, území sloužící, sportu, oddechu (přírodní park), izolační
zeleň, až po např. změny technické či dopravní infrastruktury (přeložky VTL plynovodů,
přeložka venkovního vedení VN, tratě a zařízení železniční dopravy) na území MČ Praha
4 (Michle), Praha 5 (Jinonice, Košíře), Praha 6 (Dejvice, Vokovice, Bubeneč), Praha 8
(Karlín), Praha 9 (Prosek, Vysočany), Praha 10 (Michle), Praha 11 (Chodov), Praha 13
(Stodůlky, Třebonice), Praha 15 (Horní Měcholupy), Praha - Ďáblice, Praha - Řeporyje,
Praha - Libuš (Písnice), Praha - Klánovice, Praha - Slivenec, Praha - Dolní Měcholupy,
Praha - Štěrboholy, Praha - Petrovice a Praha - Březiněves.
Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské distribuční
soustavě (DS), je v naprosté většině předkládaných změn ÚP dostatečně kapacitní místní
distribuční plynovodní síť, provozovaná naší společností Pražská plynárenská Distribuce,
a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., situovaná buďto přímo u dotčených
pozemků (u některých změn jsou na tyto pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní
přípojky, případně jsou zde s naší společností níže uvedeným postupem projednány
technické podrnínky připojení k DS), nebo je v blízkém dosahu dostupná jako stávající
(resp. předešle navržená v souvislosti s jinými projekty) bez výraznějších problémů.
149

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

2985137

Výjimku tvoří např. změna Z 3772/29 - plánovaná výstavba rodinného domu v ul. Řepná,
Praha - Ďáblice, kde potencionální přivedení připojovacího plynárenského zařízení (STL
plynovod + přípojka) od možného napojovacího místa po veřejně přístupných pozemcích
je v poměrně značné délce, resp. s dalšími komplikacemi (zásahy do nadřazené
komunikační struktury, apod.).

149

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

2985141

Obecně pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných (resp. překládaných)
plynárenských zařízení naší společností provozované DS (včetně zařízení jejich aktivní
protikorozní ochrany a souvisejících technologických objektů) požadujeme v rámci výše
uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ HMP zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon, v platném znění, zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, ČI. II (přechodná
ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech (řada změn plochou
částečně zasahuje do bezpečnostních pásem provozovaných VTL plynovodů), a
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186,
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 700 03, 905 01, 605 02, 920 21,
920 25, a dalších). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b),
bod 1 energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U vyvolaných
přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického
zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o
zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční
soustavy naší společnosti (uzavření této smlouvy je záležitostí budoucího veřejnoprávního
projednávání projektových dokumentací konkrétních staveb).
Detailní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a přípojek pro
nová odběrná místa, resp. u stávajících odběrných míst při požadavcích na změnu výše
odběru plynu posouzení technických kapacit, obchodního měření apod.) pro možné
případy budoucí plynofikace dle projednávaných změn vlny 29 ÚP SÚ HMP budou nadále
jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k
DS, 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).
V případě, že tento stupeň projednávání řízení o vydání uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ
HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty
78

Krajský úřad Středočeského kraje

Bez připomínek

2985555

Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako dotčený orgán
uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 55b odst. 2, s použitím ust. § 4 odst. 7,
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších
předpisů, toto KOORDINOVANÉ STANOVISKO k veřejnému projednání návrhu změn
vlny 29 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Předmětem Změn ÚP jsou převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území.
Projednávané návrhy Změn ÚP se týkají také veřejně prospěšných staveb (VPS) a
vyjmutí z nerozvojového území.
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí vydává následující:
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č.
zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že k veřejnému projednání
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návrhu změn Z3772/29, Z3776/29, Z3777/29, Z3778/29, Z3784/29, Z3785/29, Z3787/29,
Z3789/29, Z3794/29, Z3797/29, Z3801/29, Z3802/29, Z3803/29, Z3804/29Z3805/29,
Z3806/29, Z3808/29, Z3816/29, Z3818/29, Z3819/29, Z3821/29 a Z3846/29 vlny 29 ÚP
SÚ hl. m. Prahy z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště
chráněných území kategorie
přírodní rezervace a přírodní památka, evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích
oblastí soustavy Natura 2000, jakož i vymezení regionálních a nadregionálních územních
systémů ekologické stability, nemá žádné připomínky.
Krajský úřad upozorňuje na formální pochybení u změny Z3784/29, která je podle údajů v
přehledné tabulce situována v k. ú. Dejvice a Vokovice, kdežto přehledové mapce je
znázorněna v k. ú. Šeberov.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí:
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů,
nemá připomínky, neboť změna územního plánu sídelního útvaru se netýká zájmů
uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.
2. Odbor dopravy
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust.
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu nemá připomínky.
3. Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k
předloženému návrhu změn připomínky, v řešené lokalitě lze vyloučit vliv na území v
zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
Upozorňujeme na chybu v přehledové mapě – změna 3784 je zakreslena v k. ú. Šeberov
na jihu Prahy, jedná se však dle popisu o změnu na Praze 6.
188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985163

Připomínky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. k oznámení o zahájení řízení o
vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
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 poomínkou výstavby
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní
řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985190

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.
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v
lokalitě přirozený odtok 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.
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
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napojení vydává správce vodního toku.
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

2985220

Obecně:
Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromu musí
být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně
jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce
stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle
písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako správce vodohospodářského majetku
hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného
majetku se od data 1.1.2021 prioritně a bezplatně vyjadřují jednotným stanoviskem, a to
na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího
portálu: www.vyjadrovaciportal.cz.
Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů,
územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto
fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy,
notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se
shora specifikované požadavky na formu podání žádosti o stanovisko prostřednictvím
společného vyjadřovacího portálu nemusí použít.
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Z 3776 / 029
Místa
Praha 4, k.ú. Michle
Předmět:
Výstavba bytového domu "Rezidence Nad Vinným potokem"
Z:
všeobecně smíšené s kódem míry využití území C /SV-C/
Na:
všeobecně smíšené s kódem míry využití území F /SV-F/
název org.

shrnutí

ID vyjádření obsah vyjádření

Souhlas

2985012

dohodovací jednání

1) Městská část
2) Dotčené orgány
15

Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky

10

Hasičský záchranný sbor hlavního
města Prahy

9

Hygienická stanice hlavního města
Prahy se sídlem v Praze

Dopisem podaným dne 5. 8. 2021 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy
(dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82
odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v
souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání
vyjádření (stanoviska) k projednání změn vlny 29 úprav územního plánu sídelního útvaru
hlavního města Prahy. Zástupci HSHMP 24. 9. 2021 shlédli záznam řízení o vydání
změny, HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko):
V rámci předložených změn je:
2. Změna Z 3776/29 akceptovatelná
Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení
hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího 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“
1) Akustická studie, která hodnotí:
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách
způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v
území).
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona;
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As
135/2011 – 246.

14

Městská veterinární správa Státní
veterinární správy
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20

MHMP odbor bezpečnosti – oddělení
preventivní ochrany

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Jiné

2985417

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného
orgánu podle § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Změny č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o vydání změny

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985444

Z hlediska lesů:
V případě ostatních v úvodu uvedených změn vlny 29 nejsou námi chráněné zájmy
dotčeny.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Souhlas

2985463

Z hlediska ochrany vod:
Změna Z 3776/29 – změna kódu míry využití plochy ze SV-C na SV-F pro potřeby
výstavby bytového domu. S návrhem změny souhlasíme.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985490

Z hlediska ochrany ovzduší:
K jednotlivým návrhům změn Územního plánu hl. m. Prahy vlny č. 29 sdělujeme:
Se změnami Z 3772/29, Z 3776/29, Z 777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29,
Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3821/29, Z 3846/29 souhlasíme bez připomínek.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985512

Z hlediska odpadů:
K návrhu změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme žádné
připomínky.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985534

Z hlediska ochrany přírody:
K návrhu změny změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3785/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany přírody a krajiny
připomínky.

17

MHMP odbor památkové péče

19

MHMP odbor pozemních komunikací
a drah

4

Ministerstvo dopravy

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985066

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021
o zahájení řízení o vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29,
Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z
3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29,
Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(dále jen „Změny ÚP“).
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: 2021
V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m.
Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:
https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_29/VP/OOP.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:
● 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 Vaší
výzvy, uvádí k návrhům změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující připomínky.

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985071

▪ Z 3776/29 území ochranného pásma PPR
Městská část: Praha 4
Katastrální území: Michle
Parcelní číslo: dle vymezení v grafické části
Hlavní cíl změny: změna prostorového uspořádání
z funkce:
všeobecně smíšené s kódem míry využití území C /SV-C/
na funkci:
všeobecně smíšené s kódem míry využití území F /SV-F/
výstavba bytového domu „Rezidence Nad Vinným potokem“
Výrok:
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Bez zásadních připomínek.
Odůvodnění:
Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného území, není navrhovaná změna v rozporu
s podmínkami ochrany určenými pro ochranné pásmo PPR.
2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985094

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k návrhům změn vlny 29
ÚP SÚ hl. m. Prahy žádné další připomínky.

6

Ministerstvo obrany

Částečný souhlas

2985318

Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 ÚP SÚ HMP
K čj. : MHMP 1168452/2021
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s
majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o
zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst.
2 písm. b) stavebního zákona
stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- Ochranné pásmo letiště Kbely, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991
Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní
rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva
obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu
vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových
nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních
prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných
vedení vn a vvn, fotovoltaických elektráren speciálních staveb, zejména staveb s vertikální
ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy) (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. V tomto
vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo
zakázány.
Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých
staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení
povolit Ministerstvo obrany).
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění, kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č.
49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o
živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby)
větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic
mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren,
výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově
omezena nebo zakázána.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat v výš e uveden uvedené
vymezenvymezené územzemí a zapracovat jej do
textovtextové čá sti n návrhu územnzemního pl plánu do o odůvodnvodnění - do
kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- V řešeném území se nachází vzdušné prostory LK D (MCTR - vojenský letecký
okrsek) - letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP –
jev 102a). V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného
vzdušného prostoru určeného k ochraně letového provozu na letištích a letadel letících na
okruhu, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním
letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů – lze vydat územní rozhodnutí a
povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu,
větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např.
střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících
nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany.
Vzhledem k tomu, že vzdušný prostor Ministerstva obrany se dotýka změn
řešených vlnou 29 ÚP SÚ HMP, zapracujte tyto limity do textové části do
odůvodnění - do kapitoly F.
Dotčené lokality řešené ve vlně 29 ÚP SÚ HLMP se dále nachází ve vymezeném
území Ministerstva obrany
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- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je
nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona
č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat
územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba
omezena.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, zapracujte tyto
limity do textové části do odůvodnění - do kapitoly F.
Na celém správním území dotčeném změnou je zájem Ministerstva obrany
posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení §
175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III.
třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační,
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové
stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.
MO ČR ve veřejném zájmu požaduje o zapracování výše uvedených jevů do textové
části návrhu ÚPD do textové části odůvodnění v následujícím znění:
„Řešená území projednávána v rámci vlny 29 ÚP SÚ HLMP se nachází ve
vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle §175 Stavebního zákona a
stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany
(území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve
smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 238/2021 Sb.). Platné limity v území jsou
obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména
ve výkrese č. 910).“

6

Ministerstvo obrany

Jiné

2985341

Za předpokladu požadovaného zapracování výše uvedeného textu do části
odůvodnění a splnění podmínky výškové limitace v ploše Z 3778/29, nemá
Ministerstvo obrany k předložené vlně 29 ÚP SÚ HMP další připomínky.
Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na
zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v
území.
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Ministerstvo obrany - Vojenský lesní
úřad

1

Ministerstvo pro místní rozvoj

5

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Z 3776 / 029

Bez připomínek

2984630

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle
ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 5. 8. 2021 Vaši žádost čj.
MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 o vydání stanoviska křížení o vydání změn Z
3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29,
Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z
3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předmětem změn ÚP jsou
převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území. Projednávané návrhy změn
ÚP se také týkají veřejně prospěšných staveb a vyjmutí z nerozvojového území. Po
prošetření Vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v
působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se křížení o vydání změn Z 3772/29, Z
3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29,
Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z
3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.

Bez připomínek

2985034

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
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odst. 1 písmeno j) 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:
Odbor elektroenergetikv a teplárenství nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP") žádné připomínky.
Odbor hornictví nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor stavební úřad nemá k návrhu změny změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/'29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/2.9, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné
připomínky.
7

Ministerstvo vnitra

Bez připomínek

2985000

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV ČR“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
V souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k
projednávanému návrhu změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RRL spojů
MV ČR z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčených
změnami Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3789/29, Z 3794/29,
Z 3806/29, Z 3818/29, Z 3819/29 a Z 3821/29. Ochranná pásma těchto spojů, včetně
uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých
územně analytických podkladech.
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později
zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci
příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV ČR.

3

Ministerstvo životního prostředí

Jiné

2985578

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
§ 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámení o konání
veřejného projednání návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy (dále jen „ÚP“).
MŽP uplatňuje k předmětným změnám ÚP v souladu s ustanovením § 55b odst. 2
stavebního zákona následující stanovisko.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle
ustanovení § 17 písm. a) zákona uplatňuje k níže uvedeným změnám vlny 29 ÚP
vymezovaným na plochách pod ochranou ZPF toto stanovisko:

12

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

Souhlas

2984581

Věc: Návrh změn vlny 29 ÚP SÚ HMP - vyjádření OBÚ ve smyslu § 18 zákona č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
K Vašemu oznámení o návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29 a Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP ze dne 05.08.2021 č.j. MHMP
1168452/2021, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města
Prahy a kraje
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 05.08.2021 pod č.j. SBS 32551/2021/OBÚ-02, Vám
OBÚ sděluje, že uvedené návrhy změn se týkají území, které je situované mimo hranice
stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných
ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek.
OBÚ k tomuto návrhu nemá námitky.

16

Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem

13

Státní energetická inspekce, územní
inspektorát pro hl. město Prahu a
Středočeský kraj
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8

Státní pozemkový úřad

11

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace
162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985243

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s
ustanove-ním § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění
pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. srpna 2021
informována o zahájení řízení k veřejnému projednání vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Po prostudování textových podkladů projednávaných návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy a úplných návrhů na vydání uvedených změn
formou opatření obecné povahy dostupných na internetové adrese
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_
planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
a příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů, přístupných
na inter-netových stránkách ČGS, lze z hlediska geologických zájmů chráněných
zvláštními právními předpisy a z hlediska evidovaných rizikových geofaktorů konstatovat,
že:

162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985265

1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 22. září 2021 na řešených územích nejsou evidována
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 geo-logických 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 zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla
ani registrovaná poddolovaná území s výjimkou změny Z 3778/29.

162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985292

6) Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických
fenoménů nemá ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky.
Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje k
zahájení řízení o vydání změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy
další připomínky.

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985368

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 29 bez požadavku VVURÚ předáváme tyto připomínky:

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Jiné

2985389

Z 3776/29
Upozorňujeme, že ulice Nad Vinným potokem jako součást odlehčovací trasy bude v
budoucnu výrazněji dopravně zatížená, to je třeba respektovat při přípravě záměru v
území.

133

Národní památkový ústav

Bez připomínek

2985056

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 o zahájeném
řízení o vydání změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. m. Prahy,
která je pořizována zkráceným způsobem dle § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění – opakované veřejné
projednání.
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: 2021
V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m.
Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:
https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_29/VP/OOP.html
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s Národním památkovým ústavem,
ÚOP Praha.
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:
● 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.
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● Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a
https://geoportal.npu.cz/web.
133

Národní památkový ústav

Bez připomínek

2985061

POSOUZENÍ NÁVRHU na vydání změn vlny 29 ÚPN SÚ hl. m. PRAHY
▪ Z 3776/29 území ochranného pásma PPR
Městská část: Praha 4
Katastrální území: Michle
Parcelní číslo: dle vymezení v grafické části
Hlavní cíl změny: změna prostorového uspořádání
z funkce:
všeobecně smíšené s kódem míry využití území C /SV-C/
na funkci:
všeobecně smíšené s kódem míry využití území F /SV-F/
výstavba bytového domu „Rezidence Nad Vinným potokem“
Výrok NPÚ:
Bez zásadních připomínek.
Odůvodnění NPÚ:
Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného území, není navrhovaná změna v rozporu
s podmínkami ochrany určenými pro ochranné pásmo PPR.

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984681

Dopisem č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 obdržela naše organizace
oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29.
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, ke změnám vlny 29 máme následující připomínky:

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984706

Připomínka:
Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území významného
vodního toku Vltava IDVT 10100001 a drobného vodního toku Litovicko – Šáreckého
potoka IDVT 10100230, Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

149

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Bez připomínek
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.

2985116

V rámci současného stupně projednávání se jedná o celkem 22 dílčích změn s označením
Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29
charakteru přeměny funkčního využití pozemků (od návrhů na funkci čistě a všeobecně
obytnou, všeobecně smíšenou, smíšenou městského jádra, přes nerušící výrobu a služby,
veřejnou vybavenost (školstvO, území sloužící, sportu, oddechu (přírodní park), izolační
zeleň, až po např. změny technické či dopravní infrastruktury (přeložky VTL plynovodů,
přeložka venkovního vedení VN, tratě a zařízení železniční dopravy) na území MČ Praha
4 (Michle), Praha 5 (Jinonice, Košíře), Praha 6 (Dejvice, Vokovice, Bubeneč), Praha 8
(Karlín), Praha 9 (Prosek, Vysočany), Praha 10 (Michle), Praha 11 (Chodov), Praha 13
(Stodůlky, Třebonice), Praha 15 (Horní Měcholupy), Praha - Ďáblice, Praha - Řeporyje,
Praha - Libuš (Písnice), Praha - Klánovice, Praha - Slivenec, Praha - Dolní Měcholupy,
Praha - Štěrboholy, Praha - Petrovice a Praha - Březiněves.
Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské distribuční
soustavě (DS), je v naprosté většině předkládaných změn ÚP dostatečně kapacitní místní
distribuční plynovodní síť, provozovaná naší společností Pražská plynárenská Distribuce,
a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., situovaná buďto přímo u dotčených
pozemků (u některých změn jsou na tyto pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní
přípojky, případně jsou zde s naší společností níže uvedeným postupem projednány
technické podrnínky připojení k DS), nebo je v blízkém dosahu dostupná jako stávající
(resp. předešle navržená v souvislosti s jinými projekty) bez výraznějších problémů.

149

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

2985142

Obecně pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných (resp. překládaných)
plynárenských zařízení naší společností provozované DS (včetně zařízení jejich aktivní
protikorozní ochrany a souvisejících technologických objektů) požadujeme v rámci výše
uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ HMP zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon, v platném znění, zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, ČI. II (přechodná
ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech (řada změn plochou
částečně zasahuje do bezpečnostních pásem provozovaných VTL plynovodů), a
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186,
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 700 03, 905 01, 605 02, 920 21,
920 25, a dalších). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b),
bod 1 energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U vyvolaných
přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického
zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o
zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční
soustavy naší společnosti (uzavření této smlouvy je záležitostí budoucího veřejnoprávního
projednávání projektových dokumentací konkrétních staveb).
Detailní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a přípojek pro
nová odběrná místa, resp. u stávajících odběrných míst při požadavcích na změnu výše
odběru plynu posouzení technických kapacit, obchodního měření apod.) pro možné
případy budoucí plynofikace dle projednávaných změn vlny 29 ÚP SÚ HMP budou nadále
jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k
DS, 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).
V případě, že tento stupeň projednávání řízení o vydání uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ
HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty
78

Krajský úřad Středočeského kraje

Bez připomínek

2985556

Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako dotčený orgán
uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 55b odst. 2, s použitím ust. § 4 odst. 7,
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších
předpisů, toto KOORDINOVANÉ STANOVISKO k veřejnému projednání návrhu změn
vlny 29 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Předmětem Změn ÚP jsou převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území.
Projednávané návrhy Změn ÚP se týkají také veřejně prospěšných staveb (VPS) a
vyjmutí z nerozvojového území.
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí vydává následující:
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č.
zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že k veřejnému projednání
návrhu změn Z3772/29, Z3776/29, Z3777/29, Z3778/29, Z3784/29, Z3785/29, Z3787/29,
Z3789/29, Z3794/29, Z3797/29, Z3801/29, Z3802/29, Z3803/29, Z3804/29Z3805/29,
Z3806/29, Z3808/29, Z3816/29, Z3818/29, Z3819/29, Z3821/29 a Z3846/29 vlny 29 ÚP
SÚ hl. m. Prahy z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště
chráněných území kategorie
přírodní rezervace a přírodní památka, evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích
oblastí soustavy Natura 2000, jakož i vymezení regionálních a nadregionálních územních
systémů ekologické stability, nemá žádné připomínky.
Krajský úřad upozorňuje na formální pochybení u změny Z3784/29, která je podle údajů v
přehledné tabulce situována v k. ú. Dejvice a Vokovice, kdežto přehledové mapce je
znázorněna v k. ú. Šeberov.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí:
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů,
nemá připomínky, neboť změna územního plánu sídelního útvaru se netýká zájmů
uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.
2. Odbor dopravy
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust.
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu nemá připomínky.
3. Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k
předloženému návrhu změn připomínky, v řešené lokalitě lze vyloučit vliv na území v
zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
Upozorňujeme na chybu v přehledové mapě – změna 3784 je zakreslena v k. ú. Šeberov
na jihu Prahy, jedná se však dle popisu o změnu na Praze 6.

24

Městská část Praha 4

Z 3776 / 029

Nesouhlas

2985314

Postupujeme Vám v příloze usnesení Rady městské části Praha 4 číslo 16R-555/2021 ze
dne 8.9.2021, kterým městská část zaujala stanovisko k řížení změny Z 3776/29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Městská část Praha 4 nesouhlasí
s návrhem změny Z 3776/29 ÚP SÚ hl.m. Prahy spočívající v navýšení kódu míry využití
všeobecně smíšeného území SV ze stávajícího kódu C na kód F za účelem výstavby
Rezidence Nad Vinným potokem a žádá snížení navrhovaného kódu míry využití F na kód
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E v souladu s usnesením Rady MČ Praha 4 č. lR-47/2019 ze dne 16.1.2019 a závěry
jednání Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP ze dne
9.6.2020.
RMČ Praha 4
nesouhlasí
s návrhem změny Z 3776/29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
spočívajícím v navýšení kódu míry využití všeobecně smíšeného území SV ze stávajícího
kódu C na kód F za účelem výstavby Rezidence Nad Vinným potokem
žádá
snížení navrhovaného kódu míry využití F na kód E v souladu s unesením Rady MČ
Praha 4 č. lR-47/2019 ze dne 16. 1. 2019 a závěry jednání Výboru pro územní rozvoj,
územní plán a památkovou péči ZHMP ze dne 9. 6. 2020

188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985164

Připomínky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. k oznámení o zahájení řízení o
vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
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 poomínkou výstavby
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní
řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985191

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.
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v
lokalitě přirozený odtok 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.
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.
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

2985221

Obecně:
Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromu musí
být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně
jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce
stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle
písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako správce vodohospodářského majetku
hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného
majetku se od data 1.1.2021 prioritně a bezplatně vyjadřují jednotným stanoviskem, a to
na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího
portálu: www.vyjadrovaciportal.cz.

Z 3776 / 029
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Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů,
územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto
fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy,
notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se
shora specifikované požadavky na formu podání žádosti o stanovisko prostřednictvím
společného vyjadřovacího portálu nemusí použít.
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Z 3777 / 029
Místa
Praha 10, k.ú. Michle
Předmět:
Ucelení ploch administrativně-logistického areálu
Z:
zeleň městská a krajinná /ZMK/
Na:
zvláštní - ostatní s kódem míry využití území D /ZVO-D/
název org.

shrnutí

ID vyjádření obsah vyjádření

Souhlas

2985013

dohodovací jednání

1) Městská část
2) Dotčené orgány
15

Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky

10

Hasičský záchranný sbor hlavního
města Prahy

9

Hygienická stanice hlavního města
Prahy se sídlem v Praze

Dopisem podaným dne 5. 8. 2021 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy
(dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82
odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v
souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání
vyjádření (stanoviska) k projednání změn vlny 29 úprav územního plánu sídelního útvaru
hlavního města Prahy. Zástupci HSHMP 24. 9. 2021 shlédli záznam řízení o vydání
změny, HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko):
V rámci předložených změn je:
3. Změna Z 3777/29 akceptovatelná
Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení
hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího 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“
1) Akustická studie, která hodnotí:
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách
způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v
území).
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona;
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As
135/2011 – 246.

14

Městská veterinární správa Státní
veterinární správy

Z 3777 / 029
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20

MHMP odbor bezpečnosti – oddělení
preventivní ochrany

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Jiné

2985418

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného
orgánu podle § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Změny č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o vydání změny

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985445

Z hlediska lesů:
V případě ostatních v úvodu uvedených změn vlny 29 nejsou námi chráněné zájmy
dotčeny.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Souhlas

2985466

Z hlediska ochrany vod:
Změna Z 3777/29 – změna funkčního využití plochy ze ZMK na ZVO-D pro potřeby
ucelení ploch administrativně – logistického areálu s redukcí celoměstského systému
zeleně. S návrhem změny souhlasíme.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985491

Z hlediska ochrany ovzduší:
K jednotlivým návrhům změn Územního plánu hl. m. Prahy vlny č. 29 sdělujeme:
Se změnami Z 3772/29, Z 3776/29, Z 777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29,
Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3821/29, Z 3846/29 souhlasíme bez připomínek.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985513

Z hlediska odpadů:
K návrhu změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme žádné
připomínky.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985535

Z hlediska ochrany přírody:
K návrhu změny změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3785/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany přírody a krajiny
připomínky.

17

MHMP odbor památkové péče

19

MHMP odbor pozemních komunikací
a drah

4

Ministerstvo dopravy

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985067

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021
o zahájení řízení o vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29,
Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z
3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29,
Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(dále jen „Změny ÚP“).
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: 2021
V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m.
Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:
https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_29/VP/OOP.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:
● 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 Vaší
výzvy, uvádí k návrhům změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující připomínky.

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985072

▪ Z 3777/29 území ochranného pásma PPR
Městská část: Praha 10
Katastrální území: Michle
Parcelní číslo: dle vymezení v grafické části
Hlavní cíl změny: změna funkčního využití ploch
z funkce:
zeleň městská a krajinná /ZMK/
na funkci:
zvláštní – ostatní s kódem míry využití území D /ZVO-D/
ucelení ploch administrativně-logistického areálu
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redukce celoměstského systému zeleně
Výrok:
Bez zásadních připomínek.
Odůvodnění:
Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného území, není navrhovaná změna v rozporu
s podmínkami ochrany určenými pro ochranné pásmo PPR.
2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985095

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k návrhům změn vlny 29
ÚP SÚ hl. m. Prahy žádné další připomínky.

6

Ministerstvo obrany

Částečný souhlas

2985319

Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 ÚP SÚ HMP
K čj. : MHMP 1168452/2021
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s
majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o
zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst.
2 písm. b) stavebního zákona
stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- Ochranné pásmo letiště Kbely, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991
Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní
rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva
obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu
vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových
nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních
prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných
vedení vn a vvn, fotovoltaických elektráren speciálních staveb, zejména staveb s vertikální
ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy) (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. V tomto
vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo
zakázány.
Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých
staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení
povolit Ministerstvo obrany).
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění, kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č.
49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o
živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby)
větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic
mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren,
výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově
omezena nebo zakázána.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat v výš e uveden uvedené
vymezenvymezené územzemí a zapracovat jej do
textovtextové čá sti n návrhu územnzemního pl plánu do o odůvodnvodnění - do
kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- V řešeném území se nachází vzdušné prostory LK D (MCTR - vojenský letecký
okrsek) - letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP –
jev 102a). V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného
vzdušného prostoru určeného k ochraně letového provozu na letištích a letadel letících na
okruhu, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním
letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů – lze vydat územní rozhodnutí a
povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu,
větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např.
střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících
nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany.
Vzhledem k tomu, že vzdušný prostor Ministerstva obrany se dotýka změn
řešených vlnou 29 ÚP SÚ HMP, zapracujte tyto limity do textové části do
odůvodnění - do kapitoly F.
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Dotčené lokality řešené ve vlně 29 ÚP SÚ HLMP se dále nachází ve vymezeném
území Ministerstva obrany
- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je
nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona
č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat
územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba
omezena.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, zapracujte tyto
limity do textové části do odůvodnění - do kapitoly F.
Na celém správním území dotčeném změnou je zájem Ministerstva obrany
posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení §
175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III.
třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační,
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové
stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.
MO ČR ve veřejném zájmu požaduje o zapracování výše uvedených jevů do textové
části návrhu ÚPD do textové části odůvodnění v následujícím znění:
„Řešená území projednávána v rámci vlny 29 ÚP SÚ HLMP se nachází ve
vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle §175 Stavebního zákona a
stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany
(území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve
smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 238/2021 Sb.). Platné limity v území jsou
obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména
ve výkrese č. 910).“

6

Ministerstvo obrany

Jiné

2985342

Za předpokladu požadovaného zapracování výše uvedeného textu do části
odůvodnění a splnění podmínky výškové limitace v ploše Z 3778/29, nemá
Ministerstvo obrany k předložené vlně 29 ÚP SÚ HMP další připomínky.
Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na
zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v
území.
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Ministerstvo obrany - Vojenský lesní
úřad

1

Ministerstvo pro místní rozvoj

5

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Z 3777 / 029

Bez připomínek

2984631

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle
ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 5. 8. 2021 Vaši žádost čj.
MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 o vydání stanoviska křížení o vydání změn Z
3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29,
Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z
3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předmětem změn ÚP jsou
převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území. Projednávané návrhy změn
ÚP se také týkají veřejně prospěšných staveb a vyjmutí z nerozvojového území. Po
prošetření Vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v
působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se křížení o vydání změn Z 3772/29, Z
3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29,
Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z
3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.

Bez připomínek

2985035

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
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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 j) 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:
Odbor elektroenergetikv a teplárenství nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP") žádné připomínky.
Odbor hornictví nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor stavební úřad nemá k návrhu změny změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/'29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/2.9, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné
připomínky.
7

Ministerstvo vnitra

Bez připomínek

2985001

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV ČR“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
V souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k
projednávanému návrhu změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RRL spojů
MV ČR z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčených
změnami Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3789/29, Z 3794/29,
Z 3806/29, Z 3818/29, Z 3819/29 a Z 3821/29. Ochranná pásma těchto spojů, včetně
uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých
územně analytických podkladech.
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později
zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci
příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV ČR.

3

Ministerstvo životního prostředí

Jiné

2985579

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
§ 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámení o konání
veřejného projednání návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy (dále jen „ÚP“).
MŽP uplatňuje k předmětným změnám ÚP v souladu s ustanovením § 55b odst. 2
stavebního zákona následující stanovisko.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle
ustanovení § 17 písm. a) zákona uplatňuje k níže uvedeným změnám vlny 29 ÚP
vymezovaným na plochách pod ochranou ZPF toto stanovisko:

3

Ministerstvo životního prostředí

Souhlas

2985600

MŽP souhlasí s návrhem změny Z 3777/29 ÚP.
Odůvodnění:
Z 3777/29 ÚP – Změna ÚP předpokládá zábor 0,1272 ha zemědělské půdy ve III. třídě
ochrany. Jedná se o návrh plochy zvláštní – ostatní na úkor plochy zeleně pro
administrativně-logistický areál. Plocha se nachází v zastavěném území, a proto splňuje
podmínku § 4 odst. 1 zákona, podle níž je nezbytné k nezemědělskému účelu přednostně
využít nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území. Umístění
nenaruší organizaci ZPF a jsou přednostně využívány půdy průměrné kvality. Vzhledem k
uvedenému považujeme návrh změny ÚP s ohledem na zásady plošné ochrany ZPF za
akceptovatelný.

12

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

Souhlas

2984582

Věc: Návrh změn vlny 29 ÚP SÚ HMP - vyjádření OBÚ ve smyslu § 18 zákona č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
K Vašemu oznámení o návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29 a Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP ze dne 05.08.2021 č.j. MHMP
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1168452/2021, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města
Prahy a kraje
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 05.08.2021 pod č.j. SBS 32551/2021/OBÚ-02, Vám
OBÚ sděluje, že uvedené návrhy změn se týkají území, které je situované mimo hranice
stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných
ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek.
OBÚ k tomuto návrhu nemá námitky.
16

Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem

13

Státní energetická inspekce, územní
inspektorát pro hl. město Prahu a
Středočeský kraj

8

Státní pozemkový úřad

11

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace
162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985244

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s
ustanove-ním § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění
pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. srpna 2021
informována o zahájení řízení k veřejnému projednání vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Po prostudování textových podkladů projednávaných návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy a úplných návrhů na vydání uvedených změn
formou opatření obecné povahy dostupných na internetové adrese
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_
planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
a příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů, přístupných
na inter-netových stránkách ČGS, lze z hlediska geologických zájmů chráněných
zvláštními právními předpisy a z hlediska evidovaných rizikových geofaktorů konstatovat,
že:

162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985266

1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 22. září 2021 na řešených územích nejsou evidována
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 geo-logických 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 zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla
ani registrovaná poddolovaná území s výjimkou změny Z 3778/29.

162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985293

6) Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických
fenoménů nemá ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky.
Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje k
zahájení řízení o vydání změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy
další připomínky.

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985369

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 29 bez požadavku VVURÚ předáváme tyto připomínky:

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985399

Z 3772/29, Z 3777/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29,Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29,Z 3821/29, Z 3846/29
Bez připomínek.

133

Národní památkový ústav

Bez připomínek

2985057

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 o zahájeném
řízení o vydání změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. m. Prahy,
která je pořizována zkráceným způsobem dle § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění – opakované veřejné
projednání.
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: 2021
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V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m.
Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:
https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_29/VP/OOP.html
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s Národním památkovým ústavem,
ÚOP Praha.
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:
● 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.
133

Národní památkový ústav

Bez připomínek

2985062

POSOUZENÍ NÁVRHU na vydání změn vlny 29 ÚPN SÚ hl. m. PRAHY
▪ Z 3776/29 území ochranného pásma PPR
Městská část: Praha 10
Katastrální území: Michle
Parcelní číslo: dle vymezení v grafické části
Hlavní cíl změny: změna funkčního využití ploch
z funkce:
zeleň městská a krajinná /ZMK/
na funkci:
zvláštní – ostatní s kódem míry využití území D /ZVO-D/
ucelení ploch administrativně-logistického areálu
redukce celoměstského systému zeleně
Výrok NPÚ:
Bez zásadních připomínek.
Odůvodnění NPÚ:
Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného území, není navrhovaná změna v rozporu
s podmínkami ochrany určenými pro ochranné pásmo PPR.

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984682

Dopisem č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 obdržela naše organizace
oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29.
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, ke změnám vlny 29 máme následující připomínky:

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984707

Připomínka:
Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území významného
vodního toku Vltava IDVT 10100001 a drobného vodního toku Litovicko – Šáreckého
potoka IDVT 10100230, Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

149

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Bez připomínek
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.

2985117

V rámci současného stupně projednávání se jedná o celkem 22 dílčích změn s označením
Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29
charakteru přeměny funkčního využití pozemků (od návrhů na funkci čistě a všeobecně
obytnou, všeobecně smíšenou, smíšenou městského jádra, přes nerušící výrobu a služby,
veřejnou vybavenost (školstvO, území sloužící, sportu, oddechu (přírodní park), izolační
zeleň, až po např. změny technické či dopravní infrastruktury (přeložky VTL plynovodů,
přeložka venkovního vedení VN, tratě a zařízení železniční dopravy) na území MČ Praha
4 (Michle), Praha 5 (Jinonice, Košíře), Praha 6 (Dejvice, Vokovice, Bubeneč), Praha 8
(Karlín), Praha 9 (Prosek, Vysočany), Praha 10 (Michle), Praha 11 (Chodov), Praha 13
(Stodůlky, Třebonice), Praha 15 (Horní Měcholupy), Praha - Ďáblice, Praha - Řeporyje,
Praha - Libuš (Písnice), Praha - Klánovice, Praha - Slivenec, Praha - Dolní Měcholupy,
Praha - Štěrboholy, Praha - Petrovice a Praha - Březiněves.
Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské distribuční
soustavě (DS), je v naprosté většině předkládaných změn ÚP dostatečně kapacitní místní
distribuční plynovodní síť, provozovaná naší společností Pražská plynárenská Distribuce,
a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., situovaná buďto přímo u dotčených
pozemků (u některých změn jsou na tyto pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní
přípojky, případně jsou zde s naší společností níže uvedeným postupem projednány
technické podrnínky připojení k DS), nebo je v blízkém dosahu dostupná jako stávající
(resp. předešle navržená v souvislosti s jinými projekty) bez výraznějších problémů.

149

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Jiné
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.
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2985143

Obecně pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných (resp. překládaných)
plynárenských zařízení naší společností provozované DS (včetně zařízení jejich aktivní
protikorozní ochrany a souvisejících technologických objektů) požadujeme v rámci výše
uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ HMP zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon, v platném znění, zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, ČI. II (přechodná
ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech (řada změn plochou
částečně zasahuje do bezpečnostních pásem provozovaných VTL plynovodů), a
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186,
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 700 03, 905 01, 605 02, 920 21,
920 25, a dalších). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b),
Str. 26 z
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bod 1 energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U vyvolaných
přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického
zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o
zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční
soustavy naší společnosti (uzavření této smlouvy je záležitostí budoucího veřejnoprávního
projednávání projektových dokumentací konkrétních staveb).
Detailní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a přípojek pro
nová odběrná místa, resp. u stávajících odběrných míst při požadavcích na změnu výše
odběru plynu posouzení technických kapacit, obchodního měření apod.) pro možné
případy budoucí plynofikace dle projednávaných změn vlny 29 ÚP SÚ HMP budou nadále
jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k
DS, 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).
V případě, že tento stupeň projednávání řízení o vydání uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ
HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty
78

Krajský úřad Středočeského kraje

Bez připomínek

2985557

Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako dotčený orgán
uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 55b odst. 2, s použitím ust. § 4 odst. 7,
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších
předpisů, toto KOORDINOVANÉ STANOVISKO k veřejnému projednání návrhu změn
vlny 29 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Předmětem Změn ÚP jsou převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území.
Projednávané návrhy Změn ÚP se týkají také veřejně prospěšných staveb (VPS) a
vyjmutí z nerozvojového území.
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí vydává následující:
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č.
zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že k veřejnému projednání
návrhu změn Z3772/29, Z3776/29, Z3777/29, Z3778/29, Z3784/29, Z3785/29, Z3787/29,
Z3789/29, Z3794/29, Z3797/29, Z3801/29, Z3802/29, Z3803/29, Z3804/29Z3805/29,
Z3806/29, Z3808/29, Z3816/29, Z3818/29, Z3819/29, Z3821/29 a Z3846/29 vlny 29 ÚP
SÚ hl. m. Prahy z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště
chráněných území kategorie
přírodní rezervace a přírodní památka, evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích
oblastí soustavy Natura 2000, jakož i vymezení regionálních a nadregionálních územních
systémů ekologické stability, nemá žádné připomínky.
Krajský úřad upozorňuje na formální pochybení u změny Z3784/29, která je podle údajů v
přehledné tabulce situována v k. ú. Dejvice a Vokovice, kdežto přehledové mapce je
znázorněna v k. ú. Šeberov.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí:
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů,
nemá připomínky, neboť změna územního plánu sídelního útvaru se netýká zájmů
uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.
2. Odbor dopravy
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust.
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu nemá připomínky.
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3. Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k
předloženému návrhu změn připomínky, v řešené lokalitě lze vyloučit vliv na území v
zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
Upozorňujeme na chybu v přehledové mapě – změna 3784 je zakreslena v k. ú. Šeberov
na jihu Prahy, jedná se však dle popisu o změnu na Praze 6.
30

Městská část Praha 10

Jiné

2985621

Na základě veřejného projednání změn vlny 26 a 29 dne 23. 9. 2021 si Vás dovolujeme
informovat o přijatých usneseních Rady městské části Praha 10 k výše uvedeným
změnám č. 3503/26 v k. ú. Vršovice, č. 3505/26 v k. ú. Strašnice a č. 3777/29 v k. ú.
Michle, která jsou z pohledu zájmů hájených MČ Praha 10 stále v platnosti. Bližší
informace k jednotlivým usnesením naleznete níže a též v přílohách tohoto dopisu.
Současně sdělujeme, že o přijatých usneseních RMČ Praha 10 byl již UZR MHMP v
minulosti informován.
• Rada městské části Praha 10 projednala na své 18. schůzi dne 20. 10. 2020 aktualizaci
podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru HMP v k. ú. Michle v
prostoru areálu společnosti PEAL Real Estate, s.r.o. a přijala usnesení číslo 845, viz
přílohu č. 3.
I. nesouhlasí
s úpravou hranice VRÚ Bohdalec-Slatiny v místě areálu společnosti PEAL Real Estate,
s.r.o. (dříve společnost PEAL, a.s.)
II. souhlasí
s aktualizací podnětu na pořízení změny ÚP SÚ HMP v prostoru areálu společnosti PEAL
Real Estate, s.r.o.

188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985165

Připomínky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. k oznámení o zahájení řízení o
vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
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 poomínkou výstavby
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní
řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985192

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.
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v
lokalitě přirozený odtok 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.
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.
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

2985212

Stanovisko k jednotlivým změnám:
Z 3777/29 - při východní hranici řešeného pozemku nutno respektovat sběrač jednotné
kanalizace K - Slatinský VP 600/1100 a stoku dešťové kanalizace DN 1500, při severní
hranici pozemku stoku jednotné kanalizace DN 400, včetně jejich ochranných pásem.

188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985222

Obecně:
Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromu musí
být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně
jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
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a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce
stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle
písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako správce vodohospodářského majetku
hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného
majetku se od data 1.1.2021 prioritně a bezplatně vyjadřují jednotným stanoviskem, a to
na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího
portálu: www.vyjadrovaciportal.cz.
Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů,
územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto
fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy,
notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se
shora specifikované požadavky na formu podání žádosti o stanovisko prostřednictvím
společného vyjadřovacího portálu nemusí použít.
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Z 3778 / 029
Místa
Praha 9, k.ú. Prosek
Předmět:
Vznik stavby bytového domu a viladomů
Z:
sady, zahrady a vinice /PS/, všeobecně obytné s kódem míry využití území B /OV-B/
Na:
všeobecně obytné /OV/
název org.

shrnutí

ID vyjádření obsah vyjádření

Souhlas

2985014

dohodovací jednání

1) Městská část
2) Dotčené orgány
15

Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky

10

Hasičský záchranný sbor hlavního
města Prahy

9

Hygienická stanice hlavního města
Prahy se sídlem v Praze

Dopisem podaným dne 5. 8. 2021 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy
(dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82
odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v
souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání
vyjádření (stanoviska) k projednání změn vlny 29 úprav územního plánu sídelního útvaru
hlavního města Prahy. Zástupci HSHMP 24. 9. 2021 shlédli záznam řízení o vydání
změny, HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko):
V rámci předložených změn je:
4. Změna Z 3778/29 akceptovatelná
Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení
hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího 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“
1) Akustická studie, která hodnotí:
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách
způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v
území).
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona;
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As
135/2011 – 246.

14

Městská veterinární správa Státní
veterinární správy
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20

MHMP odbor bezpečnosti – oddělení
preventivní ochrany

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Jiné

2985419

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného
orgánu podle § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Změny č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o vydání změny

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Souhlas

2985438

Z hlediska lesů:
Se změnami Z 3778/29, Z 3787/29, Z 3794/29 souhlasíme, upozorňujeme ovšem, že se
nalézají 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).

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Souhlas

2985468

Z hlediska ochrany vod:
Změna Z 3778/29 – změna funkčního využití plochy z PS na OV-B pro potřeby stavby
bytového domu a viladomů s redukcí celoměstského systému zeleně. S návrhem změny
souhlasíme.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985492

Z hlediska ochrany ovzduší:
K jednotlivým návrhům změn Územního plánu hl. m. Prahy vlny č. 29 sdělujeme:
Se změnami Z 3772/29, Z 3776/29, Z 777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29,
Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3821/29, Z 3846/29 souhlasíme bez připomínek.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985514

Z hlediska odpadů:
K návrhu změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme žádné
připomínky.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985536

Z hlediska ochrany přírody:
K návrhu změny změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3785/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany přírody a krajiny
připomínky.

17

MHMP odbor památkové péče

19

MHMP odbor pozemních komunikací
a drah

4

Ministerstvo dopravy

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985077

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021
o zahájení řízení o vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29,
Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z
3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29,
Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(dále jen „Změny ÚP“).
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: 2021
V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m.
Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:
https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_29/VP/OOP.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:
● 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 Vaší
výzvy, uvádí k návrhům změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující připomínky.

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985096

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k návrhům změn vlny 29
ÚP SÚ hl. m. Prahy žádné další připomínky.

6

Ministerstvo obrany

Částečný souhlas

2985320

Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 ÚP SÚ HMP
K čj. : MHMP 1168452/2021
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s
majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona
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č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o
zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst.
2 písm. b) stavebního zákona
stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- Ochranné pásmo letiště Kbely, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991
Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní
rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva
obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu
vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových
nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních
prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných
vedení vn a vvn, fotovoltaických elektráren speciálních staveb, zejména staveb s vertikální
ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy) (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. V tomto
vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo
zakázány.
Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých
staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení
povolit Ministerstvo obrany).
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění, kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č.
49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o
živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby)
větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic
mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren,
výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově
omezena nebo zakázána.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat v výš e uveden uvedené
vymezenvymezené územzemí a zapracovat jej do
textovtextové čá sti n návrhu územnzemního pl plánu do o odůvodnvodnění - do
kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- V řešeném území se nachází vzdušné prostory LK D (MCTR - vojenský letecký
okrsek) - letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP –
jev 102a). V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného
vzdušného prostoru určeného k ochraně letového provozu na letištích a letadel letících na
okruhu, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním
letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů – lze vydat územní rozhodnutí a
povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu,
větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např.
střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících
nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany.
Vzhledem k tomu, že vzdušný prostor Ministerstva obrany se dotýka změn
řešených vlnou 29 ÚP SÚ HMP, zapracujte tyto limity do textové části do
odůvodnění - do kapitoly F.
Dotčené lokality řešené ve vlně 29 ÚP SÚ HLMP se dále nachází ve vymezeném
území Ministerstva obrany
- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je
nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona
č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat
územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba
omezena.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, zapracujte tyto
limity do textové části do odůvodnění - do kapitoly F.
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Na celém správním území dotčeném změnou je zájem Ministerstva obrany
posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení §
175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III.
třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační,
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové
stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.
MO ČR ve veřejném zájmu požaduje o zapracování výše uvedených jevů do textové
části návrhu ÚPD do textové části odůvodnění v následujícím znění:
„Řešená území projednávána v rámci vlny 29 ÚP SÚ HLMP se nachází ve
vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle §175 Stavebního zákona a
stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany
(území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve
smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 238/2021 Sb.). Platné limity v území jsou
obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména
ve výkrese č. 910).“

6

Ministerstvo obrany

Jiné

2985339

U dílčí změny Z 3778/29 upozorňujeme na skutečnost, že s ohledem na zřízená OP
leteckých staveb - radarů a OP letiště výškově limitovaná výstavba - výstavba v
ploše Z3778/29 (s ohledem na předešlé uvedené) nesmí přesáhnout výšku 30 m. n.
terénem. Žádáme o sdělení této skutečnosti žadateli o tuto řešenou změnu území.

6

Ministerstvo obrany

Jiné

2985343

Za předpokladu požadovaného zapracování výše uvedeného textu do části
odůvodnění a splnění podmínky výškové limitace v ploše Z 3778/29, nemá
Ministerstvo obrany k předložené vlně 29 ÚP SÚ HMP další připomínky.
Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na
zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v
území.

172

Ministerstvo obrany - Vojenský lesní
úřad

1

Ministerstvo pro místní rozvoj

5

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Bez připomínek

2984632

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle
ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 5. 8. 2021 Vaši žádost čj.
MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 o vydání stanoviska křížení o vydání změn Z
3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29,
Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z
3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předmětem změn ÚP jsou
převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území. Projednávané návrhy změn
ÚP se také týkají veřejně prospěšných staveb a vyjmutí z nerozvojového území. Po
prošetření Vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v
působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se křížení o vydání změn Z 3772/29, Z
3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29,
Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z
3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.

Bez připomínek

2985036

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 j) 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:
Odbor elektroenergetikv a teplárenství nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
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Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP") žádné připomínky.
Odbor hornictví nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor stavební úřad nemá k návrhu změny změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/'29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/2.9, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné
připomínky.
7

Ministerstvo vnitra

Bez připomínek

2985002

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV ČR“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
V souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k
projednávanému návrhu změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RRL spojů
MV ČR z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčených
změnami Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3789/29, Z 3794/29,
Z 3806/29, Z 3818/29, Z 3819/29 a Z 3821/29. Ochranná pásma těchto spojů, včetně
uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých
územně analytických podkladech.
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později
zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci
příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV ČR.

3

Ministerstvo životního prostředí

Jiné

2985580

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
§ 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámení o konání
veřejného projednání návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy (dále jen „ÚP“).
MŽP uplatňuje k předmětným změnám ÚP v souladu s ustanovením § 55b odst. 2
stavebního zákona následující stanovisko.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle
ustanovení § 17 písm. a) zákona uplatňuje k níže uvedeným změnám vlny 29 ÚP
vymezovaným na plochách pod ochranou ZPF toto stanovisko:

3

Ministerstvo životního prostředí

Souhlas

2985601

MŽP souhlasí s návrhem změny Z 3778/29 ÚP.
Odůvodnění:
Z 3778/29 ÚP – Změna ÚP předpokládá zábor 0,1669 ha zemědělské půdy ve IV. třídě
ochrany. Jedná se o návrh plochy všeobecně obytné pro stavbu bytového domu a
vilových domů. Plocha se nachází v zastavěném území, a proto splňuje podmínku
ustanovení § 4 odst. 1 zákona, podle které je nezbytné k nezemědělskému účelu využít
přednostně nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území. Umístění
nenaruší organizaci ZPF a jsou přednostně využívány půdy podprůměrné kvality.
Vzhledem k výše uvedenému považujeme návrh změny ÚP s ohledem na zásady plošné
ochrany ZPF za akceptovatelný.

3

Ministerstvo životního prostředí

Nedoporučeno

2985605

Z hlediska zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“) a zákona č. 62/1988 Sb., o
geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o geologických
pracích“):
MŽP jakožto dotčený orgán na úseku ochrany nerostného bohatství ve smyslu ustanovení
§ 15 horního zákona a ustanovení § 13 zákona o geologických pracích uplatňuje k níže
uvedeným změnám vlny 29 ÚP následující stanovisko:
V rámci návrhů změn vlny 29 ÚP se limitů ve smyslu výše uvedených předpisů dotýká
změna Z 3778/29 (změna funkčního využití na všeobecně obytné OV – bytový dům a
viladomy). Tento záměr je umístěn v ploše evidovaného poddolovaného území č. 2227
Prosek – Libeň (věrohodně zjištěné propadliny). Dále tato změna zasahuje do
potenciálního blokového sesuvu č. 7473 Prosek, Libeň. V této souvislosti upozorňujeme,
že na plochách s nepříznivými geologickými podmínkami a v jejich blízkosti nelze
výstavbu doporučit. Povinností je v lokalitách náchylných ke svahovým deformacím
provést detailní inženýrsko-geologický průzkum, v poddolovaných územích pak zpracovat
odborný báňský posudek a postupovat podle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na
poddolovaném území“.
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12

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

16

Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem

13

Státní energetická inspekce, územní
inspektorát pro hl. město Prahu a
Středočeský kraj

8

Státní pozemkový úřad

11

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Souhlas

2984583

Věc: Návrh změn vlny 29 ÚP SÚ HMP - vyjádření OBÚ ve smyslu § 18 zákona č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
K Vašemu oznámení o návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29 a Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP ze dne 05.08.2021 č.j. MHMP
1168452/2021, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města
Prahy a kraje
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 05.08.2021 pod č.j. SBS 32551/2021/OBÚ-02, Vám
OBÚ sděluje, že uvedené návrhy změn se týkají území, které je situované mimo hranice
stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných
ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek.
OBÚ k tomuto návrhu nemá námitky.

3) Vybrané orgány a organizace
162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985245

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s
ustanove-ním § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění
pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. srpna 2021
informována o zahájení řízení k veřejnému projednání vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Po prostudování textových podkladů projednávaných návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy a úplných návrhů na vydání uvedených změn
formou opatření obecné povahy dostupných na internetové adrese
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_
planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
a příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů, přístupných
na inter-netových stránkách ČGS, lze z hlediska geologických zájmů chráněných
zvláštními právními předpisy a z hlediska evidovaných rizikových geofaktorů konstatovat,
že:

162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985267

1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 22. září 2021 na řešených územích nejsou evidována
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 geo-logických 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 zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla
ani registrovaná poddolovaná území s výjimkou změny Z 3778/29.

162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Jiné

2985286

2) Zájmové území změny Z 3778/29 svou malou severní částí zasahuje do plochy
poddolovaného území (PÚ) 2227 Prosek-Libeň. Podle § 13 zákona č. 62/1988 Sb., o
geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje v této souvislosti
Ministerstvo životního prostředí informace orgánům územního plánování a závazné
stanovisko stavebním úřadům před vydáním územního rozhodnutí. Před uskutečněním
záměru zástavby území je třeba řídit se platnými předpisy o zakládání staveb v území se
zvlášť nepříznivými inženýrskogeologickými poměry, kterými PÚ jsou. ČGS dále
konstatuje, že kromě velmi nestabilních geologických poměrů se zájmové území nachází
v těsné blízkosti Přírodní památky Prosecké skály a je nutno dodržet veškerá pravidla
stanovená orgány ochrany přírody.

162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985294

6) Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických
fenoménů nemá ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky.
Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje k
zahájení řízení o vydání změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy
další připomínky.

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985370

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 29 bez požadavku VVURÚ předáváme tyto připomínky:

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Nesouhlas

2985391

Z 3778/29
Nesouhlasíme s rozšířením zastavitelné plochy do hloubi území, na úkor celoměstského
systému zeleně. Rozšíření zastavitelné plochy nepovažujeme za odůvodněné ve smyslu
ustanovení § 55 odst. (4) stavebního zákona. Podle ÚAP, výkres č. O.1 – Hodnoty území,
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se jedná o pohledově významné „hlavní svahy“. Doporučujeme dále rozvíjet současnou
koncepci území – se zástavbou umístěnou v kontaktu s uličními prostranstvími a s
nezastavěným vnitroblokem, jenž navazuje na přírodní památku Prosecké skály.
Dostavbu stavebních proluk v uliční frontě umožňuje i platný ÚP SÚ hl. m. Prahy.
164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984683

Dopisem č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 obdržela naše organizace
oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29.
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, ke změnám vlny 29 máme následující připomínky:

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984708

Připomínka:
Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území významného
vodního toku Vltava IDVT 10100001 a drobného vodního toku Litovicko – Šáreckého
potoka IDVT 10100230, Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

149

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Bez připomínek
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.

2985118

V rámci současného stupně projednávání se jedná o celkem 22 dílčích změn s označením
Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29
charakteru přeměny funkčního využití pozemků (od návrhů na funkci čistě a všeobecně
obytnou, všeobecně smíšenou, smíšenou městského jádra, přes nerušící výrobu a služby,
veřejnou vybavenost (školstvO, území sloužící, sportu, oddechu (přírodní park), izolační
zeleň, až po např. změny technické či dopravní infrastruktury (přeložky VTL plynovodů,
přeložka venkovního vedení VN, tratě a zařízení železniční dopravy) na území MČ Praha
4 (Michle), Praha 5 (Jinonice, Košíře), Praha 6 (Dejvice, Vokovice, Bubeneč), Praha 8
(Karlín), Praha 9 (Prosek, Vysočany), Praha 10 (Michle), Praha 11 (Chodov), Praha 13
(Stodůlky, Třebonice), Praha 15 (Horní Měcholupy), Praha - Ďáblice, Praha - Řeporyje,
Praha - Libuš (Písnice), Praha - Klánovice, Praha - Slivenec, Praha - Dolní Měcholupy,
Praha - Štěrboholy, Praha - Petrovice a Praha - Březiněves.
Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské distribuční
soustavě (DS), je v naprosté většině předkládaných změn ÚP dostatečně kapacitní místní
distribuční plynovodní síť, provozovaná naší společností Pražská plynárenská Distribuce,
a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., situovaná buďto přímo u dotčených
pozemků (u některých změn jsou na tyto pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní
přípojky, případně jsou zde s naší společností níže uvedeným postupem projednány
technické podrnínky připojení k DS), nebo je v blízkém dosahu dostupná jako stávající
(resp. předešle navržená v souvislosti s jinými projekty) bez výraznějších problémů.

149

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

2985144

Obecně pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných (resp. překládaných)
plynárenských zařízení naší společností provozované DS (včetně zařízení jejich aktivní
protikorozní ochrany a souvisejících technologických objektů) požadujeme v rámci výše
uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ HMP zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon, v platném znění, zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, ČI. II (přechodná
ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech (řada změn plochou
částečně zasahuje do bezpečnostních pásem provozovaných VTL plynovodů), a
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186,
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 700 03, 905 01, 605 02, 920 21,
920 25, a dalších). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b),
bod 1 energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U vyvolaných
přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického
zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o
zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční
soustavy naší společnosti (uzavření této smlouvy je záležitostí budoucího veřejnoprávního
projednávání projektových dokumentací konkrétních staveb).
Detailní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a přípojek pro
nová odběrná místa, resp. u stávajících odběrných míst při požadavcích na změnu výše
odběru plynu posouzení technických kapacit, obchodního měření apod.) pro možné
případy budoucí plynofikace dle projednávaných změn vlny 29 ÚP SÚ HMP budou nadále
jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k
DS, 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).
V případě, že tento stupeň projednávání řízení o vydání uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ
HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty
78

Krajský úřad Středočeského kraje
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Bez připomínek

2985558

Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako dotčený orgán
uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 55b odst. 2, s použitím ust. § 4 odst. 7,
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších
předpisů, toto KOORDINOVANÉ STANOVISKO k veřejnému projednání návrhu změn
vlny 29 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Předmětem Změn ÚP jsou převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území.
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Projednávané návrhy Změn ÚP se týkají také veřejně prospěšných staveb (VPS) a
vyjmutí z nerozvojového území.
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí vydává následující:
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č.
zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že k veřejnému projednání
návrhu změn Z3772/29, Z3776/29, Z3777/29, Z3778/29, Z3784/29, Z3785/29, Z3787/29,
Z3789/29, Z3794/29, Z3797/29, Z3801/29, Z3802/29, Z3803/29, Z3804/29Z3805/29,
Z3806/29, Z3808/29, Z3816/29, Z3818/29, Z3819/29, Z3821/29 a Z3846/29 vlny 29 ÚP
SÚ hl. m. Prahy z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště
chráněných území kategorie
přírodní rezervace a přírodní památka, evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích
oblastí soustavy Natura 2000, jakož i vymezení regionálních a nadregionálních územních
systémů ekologické stability, nemá žádné připomínky.
Krajský úřad upozorňuje na formální pochybení u změny Z3784/29, která je podle údajů v
přehledné tabulce situována v k. ú. Dejvice a Vokovice, kdežto přehledové mapce je
znázorněna v k. ú. Šeberov.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí:
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů,
nemá připomínky, neboť změna územního plánu sídelního útvaru se netýká zájmů
uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.
2. Odbor dopravy
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust.
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu nemá připomínky.
3. Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k
předloženému návrhu změn připomínky, v řešené lokalitě lze vyloučit vliv na území v
zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
Upozorňujeme na chybu v přehledové mapě – změna 3784 je zakreslena v k. ú. Šeberov
na jihu Prahy, jedná se však dle popisu o změnu na Praze 6.
188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985166

Připomínky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. k oznámení o zahájení řízení o
vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
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 poomínkou výstavby
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní
řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
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Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985193

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.
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s
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požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v
lokalitě přirozený odtok 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.
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.
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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Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985213

Stanovisko k jednotlivým změnám:
Z 3778/29 - upozorňujeme, že část lokality leží v povodí Rokytky, kde je snížený limit pro
vypouštění dešťových vod;

188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985223

Obecně:
Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromu musí
být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně
jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce
stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle
písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako správce vodohospodářského majetku
hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného
majetku se od data 1.1.2021 prioritně a bezplatně vyjadřují jednotným stanoviskem, a to
na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího
portálu: www.vyjadrovaciportal.cz.
Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů,
územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto
fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy,
notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se
shora specifikované požadavky na formu podání žádosti o stanovisko prostřednictvím
společného vyjadřovacího portálu nemusí použít.
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Z 3784 / 029
Místa
Praha 6, k.ú. Dejvice Praha 6, k.ú. Vokovice
Předmět:
přeložka trasy koridoru vzdušného vedení 2x110 kV TR Červený Vrch - TR Sever v oblasti Jenerálky v Praze 6
Z:
platný stav ÚP (výkres č. 10)
Na:
přeložka venkovního vedení 110 kV (výkres č. 10)
název org.

shrnutí

ID vyjádření obsah vyjádření

Souhlas

2985027

dohodovací jednání

1) Městská část
2) Dotčené orgány
15

Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky

10

Hasičský záchranný sbor hlavního
města Prahy

9

Hygienická stanice hlavního města
Prahy se sídlem v Praze

Dopisem podaným dne 5. 8. 2021 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy
(dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82
odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v
souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání
vyjádření (stanoviska) k projednání změn vlny 29 úprav územního plánu sídelního útvaru
hlavního města Prahy. Zástupci HSHMP 24. 9. 2021 shlédli záznam řízení o vydání
změny, HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko):
V rámci předložených změn je:
5. Změna Z 3784/29 akceptovatelná
Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení
hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího 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“
1) Akustická studie, která hodnotí:
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách
způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v
území).
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona;
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As
135/2011 – 246.

14

Městská veterinární správa Státní
veterinární správy
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20

MHMP odbor bezpečnosti – oddělení
preventivní ochrany

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Jiné

2985432

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného
orgánu podle § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Změny č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o vydání změny

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Nesouhlas

2985441

Z hlediska lesů:
Předmětem změny Z 3784/29 je přeložka trasy koridoru vzdušného vedení 2x110 kV TR
Červený Vrch – TR Sever v oblasti Jenerálky v Praze 6. Posun trasy má umožnit
rehabilitaci území v bezprostředním okolí zámku Jenerálka a umožnit novou výstavbu v
plochách ZKC v okolí zámku, kterou stávající vedení trasy znemožňuje. Předmětný úsek
stávající trasy vedený z části v zastavitelném a z části v nezastavitelném území je
překládán celý do nezastavitelného území, kde má nově protnout lesní pozemky parc.č.
4481, 4346/3, 4335, vše k.ú. Dejvice, a lesní pozemky parc.č. 806, 807 a 809, vše k.ú.
Vokovice. Na dotčených lesních pozemcích se nachází lesní porosty, a to porost 609Aa4
tvořený převážně duby a borovicemi ve věku 44 let, porost 108Aa5 tvořený převážně
borovicemi a duby ve věku 44 let, porost 609Bb7 tvořený převážně olšemi a vrbami ve
věku 70 let, a porost 609Bd7 tvořený směsí listnatých dřevin ve věku 73 let. Přeložka
trasy má dále procházet přes nelesní pozemky parc.č. 4401/30 a 4500 k.ú. Dejvice, na
kterých se též nacházejí vzrostlé porosty. Vzhledem k tomu, že dle zákona č. 458/2000
Sb. (energetický zákon) je ochranné pásmo předmětného vedení 12 m na obě strany od
krajního vodiče (odhadem cca 30 m pás), a dle § 46 stejného zákona pod vedením není
možné nechávat růst porosty vyšší než 3 m, došlo by v případě realizace stavby na
základě orientačního měření na poskytnuté schematické mapě jen na lesních pozemcích
k vykácení zhruba 1,1 ha lesních porostů. Plocha ZKC, která se přeložkou uvolní k
zástavbě, je v soukromém vlastnictví právnické osoby, činí přibližně 0,46 ha, je
nepravidelného tvaru podobnému pruhu v proměnlivé šířce 6-37 m, který je již částečně
zastavěn neobytnými objekty, a vzhledem ke své konfiguraci umožní pouze nepatrné
rozšiřování stávajícího soukromého areálu zámku Jenerálka vlastněného totožnou
právnickou osobou, který se v současné podobě rozkládá již na cca 3 ha zastavitelného
území. Nejzásadnějším úkolem orgánu státní správy lesů je hájit veřejný zájem na
ochraně a zachování lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku
životního prostředí. Záměr vyžadující zábor lesních pozemků a rozsáhlé kácení lesních
porostů není v souladu s hlediskem na zachování lesa a ochranou životního prostředí, a
není zde zřejmý ani jiný porovnatelný veřejný zájem. S přihlédnutím ke skutečnosti, že se
jedná o území hl. m. Prahy, kde jsou lesy zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení s
důrazem na plnění mimoprodukčních rekreačních funkcí, mají tyto pro obyvatele
metropole a jejich životní prostředí zcela zásadní význam. Pro orgán státní správy lesů je
rozhodujícím požadavek zabránit zmenšování výměry lesních porostů na území hl. m.
Prahy, neboť samotná existence těchto porostů je v podmínkách velkoměsta
nenahraditelná. Vzhledem k rozsahu dopadů navrženého záměru na zájmy chráněné
lesním zákonem nelze s navrženou změnou souhlasit.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Souhlas

2985469

Z hlediska ochrany vod:
Změna Z 3784/29 – vymezení koridoru veřejně prospěšné stavby – venkovní vedení 2x
110 kV,k.ú. Dejvice, Vokovice. S návrhem změny souhlasíme.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985504

Z hlediska ochrany ovzduší:
K jednotlivým návrhům změn Územního plánu hl. m. Prahy vlny č. 29 sdělujeme:
Se změnami Z 3772/29, Z 3776/29, Z 777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29,
Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3821/29, Z 3846/29 souhlasíme bez připomínek.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985527

Z hlediska odpadů:
K návrhu změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme žádné
připomínky.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Nesouhlas

2985553

Z hlediska ochrany přírody:
K návrhům níže uvedených změn Územního plánu hl. m. Prahy vlny č. 29 uplatňujeme
následující stanovisko:
Změna Z 3784/29 – vymezení koridoru veřejně prospěšné stavby – venkovní vedení 2x
110 kV, k. ú. Dejvice, Vokovice.
S navrženou změnou nesouhlasíme.
Posun trasy má umožnit rehabilitaci území v bezprostředním okolí zámku Jenerálka a
umožnit novou výstavbu v plochách ZKC v okolí zámku. Předmětný úsek stávající trasy
vedený z části v zastavitelném a z části v nezastavitelném území je překládán celý do
nezastavitelného území, kde má nově protnout významný krajinný prvek les na
pozemcích určených k plnění funkcí lesa p.p.č. 4481, 4346/3, 4335, vše k. ú. Dejvice a
p.p.č. 806, 807 a 809, vše k. ú. Vokovice.
Dle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) je ochranné pásmo předmětného vedení
12 m na obě strany od krajního vodiče (cca 30 m pás). Dle § 46 stejného zákona pod
vedením není možné nechávat růst porosty vyšší než 3 m, došlo by v důsledku realizace
stavby k ovlivnění cca 1 ha plochy významného krajinného prvku lesa. Záměr by
vyžadoval poměrně rozsáhlé kácení dřevin rostoucích mimo les na p.p.č. 4401/30 a 4500
v k. ú. Dejvice. Území dotčené změnou územního plánu je součástí přírodního parku
Šárka-Lysolaje. Omezení využití území přírodních parků je stanoveno v § 15 nařízení hl.
m. Prahy č. 10/2014 Sb., o zřízení přírodních parků na území hlavního města Prahy.
Navrhovaný posun trasy venkovního vedení 2x 110 kV zasahuje do ochranných pásem
přírodní památky Vizerka a Jenerálka. Nová trasa vedení může významným způsobem
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negativně ovlivnit přírodní hodnotu přírodního parku rozsáhlým zásahem do jeho přírodní
charakteristiky (významné ovlivnění významného krajinného prvku lesa, rozsáhlé kácení
dřevin rostoucích mimo les) a potažmo i negativně ovlivnit vlastní území přírodní památky
Vizerka. Nově navržená trasa vedení je vedena dle aktuálně schváleného plánu místního
územního systému ekologické stability „PLÁN MÍSTNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ
STABILITY PRO ÚZEMÍ HL. M. PRAHY, Ing. Jan Dřevíkovský, datum únor 2021, revize
květen 2021“ přes územní systém ekologické stability a to přes funkční prvky
nadregionální biokoridor K177-MH_R09-16 a lokální biocentrum LC K177-MH_16, které
jsou navrženou změnou významně negativně ovlivněny (odlesnění, nevhodně vedené
křížení -trasa kříží prvky územního systému šikmo – větší plošné ovlivnění).

17

MHMP odbor památkové péče

19

MHMP odbor pozemních komunikací
a drah

4

Ministerstvo dopravy

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985088

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021
o zahájení řízení o vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29,
Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z
3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29,
Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(dále jen „Změny ÚP“).
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: 2021
V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m.
Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:
https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_29/VP/OOP.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:
● 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 Vaší
výzvy, uvádí k návrhům změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující připomínky.

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985109

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k návrhům změn vlny 29
ÚP SÚ hl. m. Prahy žádné další připomínky.

6

Ministerstvo obrany

Částečný souhlas

2985333

Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 ÚP SÚ HMP
K čj. : MHMP 1168452/2021
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s
majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o
zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst.
2 písm. b) stavebního zákona
stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- Ochranné pásmo letiště Kbely, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991
Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní
rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva
obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu
vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových
nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních
prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných
vedení vn a vvn, fotovoltaických elektráren speciálních staveb, zejména staveb s vertikální
ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy) (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. V tomto
vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo
zakázány.
Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých
staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení
povolit Ministerstvo obrany).
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Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění, kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č.
49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o
živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby)
větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic
mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren,
výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově
omezena nebo zakázána.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat v výš e uveden uvedené
vymezenvymezené územzemí a zapracovat jej do
textovtextové čá sti n návrhu územnzemního pl plánu do o odůvodnvodnění - do
kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- V řešeném území se nachází vzdušné prostory LK D (MCTR - vojenský letecký
okrsek) - letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP –
jev 102a). V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného
vzdušného prostoru určeného k ochraně letového provozu na letištích a letadel letících na
okruhu, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním
letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů – lze vydat územní rozhodnutí a
povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu,
větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např.
střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících
nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany.
Vzhledem k tomu, že vzdušný prostor Ministerstva obrany se dotýka změn
řešených vlnou 29 ÚP SÚ HMP, zapracujte tyto limity do textové části do
odůvodnění - do kapitoly F.
Dotčené lokality řešené ve vlně 29 ÚP SÚ HLMP se dále nachází ve vymezeném
území Ministerstva obrany
- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je
nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona
č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat
územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba
omezena.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, zapracujte tyto
limity do textové části do odůvodnění - do kapitoly F.
Na celém správním území dotčeném změnou je zájem Ministerstva obrany
posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení §
175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III.
třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační,
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové
stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.
MO ČR ve veřejném zájmu požaduje o zapracování výše uvedených jevů do textové
části návrhu ÚPD do textové části odůvodnění v následujícím znění:
„Řešená území projednávána v rámci vlny 29 ÚP SÚ HLMP se nachází ve
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vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle §175 Stavebního zákona a
stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany
(území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve
smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 238/2021 Sb.). Platné limity v území jsou
obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména
ve výkrese č. 910).“

6

Ministerstvo obrany

Jiné

2985356

Za předpokladu požadovaného zapracování výše uvedeného textu do části
odůvodnění a splnění podmínky výškové limitace v ploše Z 3778/29, nemá
Ministerstvo obrany k předložené vlně 29 ÚP SÚ HMP další připomínky.
Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na
zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v
území.

172

Ministerstvo obrany - Vojenský lesní
úřad

1

Ministerstvo pro místní rozvoj

5

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Bez připomínek

2984645

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle
ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 5. 8. 2021 Vaši žádost čj.
MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 o vydání stanoviska křížení o vydání změn Z
3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29,
Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z
3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předmětem změn ÚP jsou
převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území. Projednávané návrhy změn
ÚP se také týkají veřejně prospěšných staveb a vyjmutí z nerozvojového území. Po
prošetření Vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v
působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se křížení o vydání změn Z 3772/29, Z
3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29,
Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z
3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.

Bez připomínek

2985049

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 j) 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:
Odbor elektroenergetikv a teplárenství nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP") žádné připomínky.
Odbor hornictví nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor stavební úřad nemá k návrhu změny změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/'29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/2.9, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné
připomínky.

7

Ministerstvo vnitra

Z 3784 / 029

Bez připomínek

2985007

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV ČR“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
V souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k
projednávanému návrhu změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RRL spojů
Str. 43 z

207

MV ČR z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčených
změnami Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3789/29, Z 3794/29,
Z 3806/29, Z 3818/29, Z 3819/29 a Z 3821/29. Ochranná pásma těchto spojů, včetně
uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých
územně analytických podkladech.
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později
zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci
příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV ČR.
3

Ministerstvo životního prostředí

Jiné

2985593

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
§ 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámení o konání
veřejného projednání návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy (dále jen „ÚP“).
MŽP uplatňuje k předmětným změnám ÚP v souladu s ustanovením § 55b odst. 2
stavebního zákona následující stanovisko.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle
ustanovení § 17 písm. a) zákona uplatňuje k níže uvedeným změnám vlny 29 ÚP
vymezovaným na plochách pod ochranou ZPF toto stanovisko:

12

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

Souhlas

2984596

Věc: Návrh změn vlny 29 ÚP SÚ HMP - vyjádření OBÚ ve smyslu § 18 zákona č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
K Vašemu oznámení o návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29 a Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP ze dne 05.08.2021 č.j. MHMP
1168452/2021, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města
Prahy a kraje
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 05.08.2021 pod č.j. SBS 32551/2021/OBÚ-02, Vám
OBÚ sděluje, že uvedené návrhy změn se týkají území, které je situované mimo hranice
stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných
ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek.
OBÚ k tomuto návrhu nemá námitky.

16

Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem

13

Státní energetická inspekce, územní
inspektorát pro hl. město Prahu a
Středočeský kraj

8

Státní pozemkový úřad

11

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace
162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985258

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s
ustanove-ním § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění
pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. srpna 2021
informována o zahájení řízení k veřejnému projednání vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Po prostudování textových podkladů projednávaných návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy a úplných návrhů na vydání uvedených změn
formou opatření obecné povahy dostupných na internetové adrese
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_
planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
a příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů, přístupných
na inter-netových stránkách ČGS, lze z hlediska geologických zájmů chráněných
zvláštními právními předpisy a z hlediska evidovaných rizikových geofaktorů konstatovat,
že:

162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985280

1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 22. září 2021 na řešených územích nejsou evidována
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 geo-logických 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 zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla
ani registrovaná poddolovaná území s výjimkou změny Z 3778/29.
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162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Jiné

2985287

3) ČGS upozorňuje, že změna Z 3784/29 zasahuje do Přírodního parku Šárka – Lysolaje.
Případné schválení či realizace změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany
přírody a nemělo by dojít k narušení ekologické stability.

162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985307

6) Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických
fenoménů nemá ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky.
Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje k
zahájení řízení o vydání změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy
další připomínky.

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985383

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 29 bez požadavku VVURÚ předáváme tyto připomínky:

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985410

Z 3772/29, Z 3777/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29,Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29,Z 3821/29, Z 3846/29
Bez připomínek.

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984696

Dopisem č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 obdržela naše organizace
oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29.
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, ke změnám vlny 29 máme následující připomínky:

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984702

Změna č. Z 3784/29: Praha 6, k. ú. Dejvice, Vokovice, přeložka trasy koridoru venkovního
vedení 2x110 kV TR Červený Vrch – TR Sever v oblasti Jenerálky
Jedná se o vymezení funkce VPS.
Lokalita se nachází v aktivní zóně a záplavovém území drobného vodního toku Litovicko –
Šáreckého potoka IDVT10100230.

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984721

Připomínka:
Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území významného
vodního toku Vltava IDVT 10100001 a drobného vodního toku Litovicko – Šáreckého
potoka IDVT 10100230, Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

149

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Bez připomínek
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.

2985131

V rámci současného stupně projednávání se jedná o celkem 22 dílčích změn s označením
Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29
charakteru přeměny funkčního využití pozemků (od návrhů na funkci čistě a všeobecně
obytnou, všeobecně smíšenou, smíšenou městského jádra, přes nerušící výrobu a služby,
veřejnou vybavenost (školstvO, území sloužící, sportu, oddechu (přírodní park), izolační
zeleň, až po např. změny technické či dopravní infrastruktury (přeložky VTL plynovodů,
přeložka venkovního vedení VN, tratě a zařízení železniční dopravy) na území MČ Praha
4 (Michle), Praha 5 (Jinonice, Košíře), Praha 6 (Dejvice, Vokovice, Bubeneč), Praha 8
(Karlín), Praha 9 (Prosek, Vysočany), Praha 10 (Michle), Praha 11 (Chodov), Praha 13
(Stodůlky, Třebonice), Praha 15 (Horní Měcholupy), Praha - Ďáblice, Praha - Řeporyje,
Praha - Libuš (Písnice), Praha - Klánovice, Praha - Slivenec, Praha - Dolní Měcholupy,
Praha - Štěrboholy, Praha - Petrovice a Praha - Březiněves.
Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské distribuční
soustavě (DS), je v naprosté většině předkládaných změn ÚP dostatečně kapacitní místní
distribuční plynovodní síť, provozovaná naší společností Pražská plynárenská Distribuce,
a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., situovaná buďto přímo u dotčených
pozemků (u některých změn jsou na tyto pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní
přípojky, případně jsou zde s naší společností níže uvedeným postupem projednány
technické podrnínky připojení k DS), nebo je v blízkém dosahu dostupná jako stávající
(resp. předešle navržená v souvislosti s jinými projekty) bez výraznějších problémů.

149

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

2985157

Obecně pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných (resp. překládaných)
plynárenských zařízení naší společností provozované DS (včetně zařízení jejich aktivní
protikorozní ochrany a souvisejících technologických objektů) požadujeme v rámci výše
uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ HMP zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon, v platném znění, zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, ČI. II (přechodná
ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech (řada změn plochou
částečně zasahuje do bezpečnostních pásem provozovaných VTL plynovodů), a
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186,
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 700 03, 905 01, 605 02, 920 21,
920 25, a dalších). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b),
bod 1 energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U vyvolaných
přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického
zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o
zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční
soustavy naší společnosti (uzavření této smlouvy je záležitostí budoucího veřejnoprávního
projednávání projektových dokumentací konkrétních staveb).
Detailní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a přípojek pro
nová odběrná místa, resp. u stávajících odběrných míst při požadavcích na změnu výše
odběru plynu posouzení technických kapacit, obchodního měření apod.) pro možné
případy budoucí plynofikace dle projednávaných změn vlny 29 ÚP SÚ HMP budou nadále
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jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k
DS, 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).
V případě, že tento stupeň projednávání řízení o vydání uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ
HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty
78

Krajský úřad Středočeského kraje

Bez připomínek

2985571

Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako dotčený orgán
uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 55b odst. 2, s použitím ust. § 4 odst. 7,
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších
předpisů, toto KOORDINOVANÉ STANOVISKO k veřejnému projednání návrhu změn
vlny 29 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Předmětem Změn ÚP jsou převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území.
Projednávané návrhy Změn ÚP se týkají také veřejně prospěšných staveb (VPS) a
vyjmutí z nerozvojového území.
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí vydává následující:
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č.
zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že k veřejnému projednání
návrhu změn Z3772/29, Z3776/29, Z3777/29, Z3778/29, Z3784/29, Z3785/29, Z3787/29,
Z3789/29, Z3794/29, Z3797/29, Z3801/29, Z3802/29, Z3803/29, Z3804/29Z3805/29,
Z3806/29, Z3808/29, Z3816/29, Z3818/29, Z3819/29, Z3821/29 a Z3846/29 vlny 29 ÚP
SÚ hl. m. Prahy z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště
chráněných území kategorie
přírodní rezervace a přírodní památka, evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích
oblastí soustavy Natura 2000, jakož i vymezení regionálních a nadregionálních územních
systémů ekologické stability, nemá žádné připomínky.
Krajský úřad upozorňuje na formální pochybení u změny Z3784/29, která je podle údajů v
přehledné tabulce situována v k. ú. Dejvice a Vokovice, kdežto přehledové mapce je
znázorněna v k. ú. Šeberov.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí:
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů,
nemá připomínky, neboť změna územního plánu sídelního útvaru se netýká zájmů
uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.
2. Odbor dopravy
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust.
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu nemá připomínky.
3. Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k
předloženému návrhu změn připomínky, v řešené lokalitě lze vyloučit vliv na území v
zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
Upozorňujeme na chybu v přehledové mapě – změna 3784 je zakreslena v k. ú. Šeberov
na jihu Prahy, jedná se však dle popisu o změnu na Praze 6.
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Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Z 3784 / 029

Jiné

2985179

Připomínky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. k oznámení o zahájení řízení o
vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
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Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
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 poomínkou výstavby
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní
řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
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Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985206

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.
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v
lokalitě přirozený odtok 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.
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.
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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Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985236

Obecně:
Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromu musí
být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně
jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce
stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle
písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako správce vodohospodářského majetku
hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného
majetku se od data 1.1.2021 prioritně a bezplatně vyjadřují jednotným stanoviskem, a to
na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího
portálu: www.vyjadrovaciportal.cz.
Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů,
územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto
fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy,
notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se
shora specifikované požadavky na formu podání žádosti o stanovisko prostřednictvím
společného vyjadřovacího portálu nemusí použít.
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Z 3785 / 029
Místa
Praha 8, k.ú. Karlín
Předmět:
Administrativní objekt
Z:
všeobecně smíšené s kódem míry využití území H /SV-H/
Na:
všeobecně smíšené s kódem míry využití území K /SV-K/
název org.

shrnutí

ID vyjádření obsah vyjádření

Souhlas

2985028

dohodovací jednání

1) Městská část
2) Dotčené orgány
15

Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky

10

Hasičský záchranný sbor hlavního
města Prahy

9

Hygienická stanice hlavního města
Prahy se sídlem v Praze

Dopisem podaným dne 5. 8. 2021 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy
(dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82
odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v
souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání
vyjádření (stanoviska) k projednání změn vlny 29 úprav územního plánu sídelního útvaru
hlavního města Prahy. Zástupci HSHMP 24. 9. 2021 shlédli záznam řízení o vydání
změny, HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko):
V rámci předložených změn je:
6. Změna Z 3785/29 akceptovatelná
Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení
hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího 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“
1) Akustická studie, která hodnotí:
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách
způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v
území).
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona;
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As
135/2011 – 246.

14

Městská veterinární správa Státní
veterinární správy
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20

MHMP odbor bezpečnosti – oddělení
preventivní ochrany

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Jiné

2985433

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného
orgánu podle § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Změny č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o vydání změny

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985456

Z hlediska lesů:
V případě ostatních v úvodu uvedených změn vlny 29 nejsou námi chráněné zájmy
dotčeny.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Souhlas

2985470

Z hlediska ochrany vod:
Změna Z 3785/29 – změna kódu míry využití plochy ze SV-H na SV-K v k.ú. Karlín. Jde o
změnu prostorového uspořádání administrativního objektu. Změna je navržena v
záplavovém území Vltavy, které je chráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými
městem.
S návrhem změny souhlasíme.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Jiné

2985508

Z hlediska ochrany ovzduší:
Ke změně Z 3785 máme následující připomínku: Navrhovaná změna, spočívající v
navýšení kódu míry využití území ze SV-H na SV-K, se nachází v rozvojové oblasti, kde
jsou realizovány, případně připravovány, rozsáhlé stavební projekty (Rohan City),
generující množství vyvolané dopravy a tedy i emisí znečišťujících látek. S ohledem na
výše citované upozorňujeme, že u budoucích návrhů záměrů v této oblasti bude
vyžadováno plnění požadavků vycházejících z dlouhodobé strategie města, kterou je
dosažení imisních limitů na celém území Prahy a jejich trvalé udržení. Tyto požadavky
mohou být limitujícím faktorem pro návrh kapacity záměrů i jejich funkčního využití.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985528

Z hlediska odpadů:
K návrhu změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme žádné
připomínky.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985548

Z hlediska ochrany přírody:
K návrhu změny změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3785/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany přírody a krajiny
připomínky.

17

MHMP odbor památkové péče

19

MHMP odbor pozemních komunikací
a drah

4

Ministerstvo dopravy

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985070

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021
o zahájení řízení o vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29,
Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z
3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29,
Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(dále jen „Změny ÚP“).
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: 2021
V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m.
Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:
https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_29/VP/OOP.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:
● 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 Vaší
výzvy, uvádí k návrhům změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující připomínky.

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985073

▪ Z 3785/29 území ochranného pásma PPR
Městská část: Praha 8
Katastrální území: Karlín
Parcelní číslo: dle vymezení v grafické části
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Hlavní cíl změny: změna prostorového uspořádání
z funkce:
všeobecně smíšené s kódem míry využití území H /SV-H/
na funkci:
všeobecně smíšené s kódem míry využití území K /SV-K/
administrativní objekt
Výrok:
Bez zásadních připomínek.
Odůvodnění:
Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného území, není navrhovaná změna v rozporu
s podmínkami ochrany určenými pro ochranné pásmo PPR.
2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985110

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k návrhům změn vlny 29
ÚP SÚ hl. m. Prahy žádné další připomínky.

6

Ministerstvo obrany

Částečný souhlas

2985334

Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 ÚP SÚ HMP
K čj. : MHMP 1168452/2021
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s
majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o
zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst.
2 písm. b) stavebního zákona
stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- Ochranné pásmo letiště Kbely, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991
Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní
rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva
obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu
vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových
nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních
prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných
vedení vn a vvn, fotovoltaických elektráren speciálních staveb, zejména staveb s vertikální
ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy) (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. V tomto
vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo
zakázány.
Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých
staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení
povolit Ministerstvo obrany).
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění, kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č.
49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o
živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby)
větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic
mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren,
výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově
omezena nebo zakázána.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat v výš e uveden uvedené
vymezenvymezené územzemí a zapracovat jej do
textovtextové čá sti n návrhu územnzemního pl plánu do o odůvodnvodnění - do
kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- V řešeném území se nachází vzdušné prostory LK D (MCTR - vojenský letecký
okrsek) - letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP –
jev 102a). V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného
vzdušného prostoru určeného k ochraně letového provozu na letištích a letadel letících na
okruhu, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním
letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů – lze vydat územní rozhodnutí a
povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu,
větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např.
střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících
nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany.
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Vzhledem k tomu, že vzdušný prostor Ministerstva obrany se dotýka změn
řešených vlnou 29 ÚP SÚ HMP, zapracujte tyto limity do textové části do
odůvodnění - do kapitoly F.
Dotčené lokality řešené ve vlně 29 ÚP SÚ HLMP se dále nachází ve vymezeném
území Ministerstva obrany
- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je
nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona
č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat
územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba
omezena.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, zapracujte tyto
limity do textové části do odůvodnění - do kapitoly F.
Na celém správním území dotčeném změnou je zájem Ministerstva obrany
posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení §
175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III.
třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační,
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové
stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.
MO ČR ve veřejném zájmu požaduje o zapracování výše uvedených jevů do textové
části návrhu ÚPD do textové části odůvodnění v následujícím znění:
„Řešená území projednávána v rámci vlny 29 ÚP SÚ HLMP se nachází ve
vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle §175 Stavebního zákona a
stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany
(území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve
smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 238/2021 Sb.). Platné limity v území jsou
obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména
ve výkrese č. 910).“

6

Ministerstvo obrany

Jiné

2985357

Za předpokladu požadovaného zapracování výše uvedeného textu do části
odůvodnění a splnění podmínky výškové limitace v ploše Z 3778/29, nemá
Ministerstvo obrany k předložené vlně 29 ÚP SÚ HMP další připomínky.
Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na
zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v
území.
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Ministerstvo obrany - Vojenský lesní
úřad

1

Ministerstvo pro místní rozvoj

Z 3785 / 029

Bez připomínek

2984646

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle
ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 5. 8. 2021 Vaši žádost čj.
MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 o vydání stanoviska křížení o vydání změn Z
3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29,
Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z
3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předmětem změn ÚP jsou
převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území. Projednávané návrhy změn
ÚP se také týkají veřejně prospěšných staveb a vyjmutí z nerozvojového území. Po
prošetření Vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v
působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se křížení o vydání změn Z 3772/29, Z
3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29,
Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z
3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.
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5

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Bez připomínek

2985050

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 j) 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:
Odbor elektroenergetikv a teplárenství nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP") žádné připomínky.
Odbor hornictví nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor stavební úřad nemá k návrhu změny změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/'29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/2.9, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné
připomínky.

7

Ministerstvo vnitra

Bez připomínek

2985008

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV ČR“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
V souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k
projednávanému návrhu změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RRL spojů
MV ČR z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčených
změnami Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3789/29, Z 3794/29,
Z 3806/29, Z 3818/29, Z 3819/29 a Z 3821/29. Ochranná pásma těchto spojů, včetně
uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých
územně analytických podkladech.
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později
zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci
příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV ČR.

3

Ministerstvo životního prostředí

Jiné

2985594

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
§ 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámení o konání
veřejného projednání návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy (dále jen „ÚP“).
MŽP uplatňuje k předmětným změnám ÚP v souladu s ustanovením § 55b odst. 2
stavebního zákona následující stanovisko.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle
ustanovení § 17 písm. a) zákona uplatňuje k níže uvedeným změnám vlny 29 ÚP
vymezovaným na plochách pod ochranou ZPF toto stanovisko:

12

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

Souhlas

2984597

Věc: Návrh změn vlny 29 ÚP SÚ HMP - vyjádření OBÚ ve smyslu § 18 zákona č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
K Vašemu oznámení o návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29 a Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP ze dne 05.08.2021 č.j. MHMP
1168452/2021, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města
Prahy a kraje
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 05.08.2021 pod č.j. SBS 32551/2021/OBÚ-02, Vám
OBÚ sděluje, že uvedené návrhy změn se týkají území, které je situované mimo hranice
stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných
ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek.
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OBÚ k tomuto návrhu nemá námitky.
16

Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem

13

Státní energetická inspekce, územní
inspektorát pro hl. město Prahu a
Středočeský kraj

8

Státní pozemkový úřad

11

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace
162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985259

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s
ustanove-ním § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění
pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. srpna 2021
informována o zahájení řízení k veřejnému projednání vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Po prostudování textových podkladů projednávaných návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy a úplných návrhů na vydání uvedených změn
formou opatření obecné povahy dostupných na internetové adrese
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_
planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
a příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů, přístupných
na inter-netových stránkách ČGS, lze z hlediska geologických zájmů chráněných
zvláštními právními předpisy a z hlediska evidovaných rizikových geofaktorů konstatovat,
že:

162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985281

1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 22. září 2021 na řešených územích nejsou evidována
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 geo-logických 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 zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla
ani registrovaná poddolovaná území s výjimkou změny Z 3778/29.

162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985308

6) Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických
fenoménů nemá ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky.
Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje k
zahájení řízení o vydání změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy
další připomínky.

131

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Jiné

2984998

V rámci řízení o vydání změn vlny 29 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy máme ke změnám
Z 3785/29 a Z 3819/29 níže uvedené připomínky:
• Změnami Z 3785/29 (výstavbou administrativního objektu Rustonka Park) a Z
3819/29 (polyfunkční dům na Chodově) nebude ohrožen provoz metra, objekty,
technologie a inženýrské sítě metra. Musí být dodrženy Obecné podmínky pro přípravu a
realizaci staveb v ochranném pásmu metra (OPM), které jsou v souladu se zákonem
266/1994 Sb. o dráhách. V případě polyfunkčního domu upozorňujeme na zákon č.
267/2015 Sb. o ochraně veřejného zdraví, § 77 odst. 5, kde je uvedeno, že „neprovede-li
stavebník dostatečná opatření k ochraně před hlukem, nemůže žádat, aby tato opatření
provedl provozovatel, vlastník nebo správce zdroje hluku".

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985384

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 29 bez požadavku VVURÚ předáváme tyto připomínky:

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985411

Z 3772/29, Z 3777/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29,Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29,Z 3821/29, Z 3846/29
Bez připomínek.

133

Národní památkový ústav

Bez připomínek

2985060

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 o zahájeném
řízení o vydání změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. m. Prahy,
která je pořizována zkráceným způsobem dle § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění – opakované veřejné
projednání.
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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: 2021
V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m.
Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:
https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_29/VP/OOP.html
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s Národním památkovým ústavem,
ÚOP Praha.
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:
● 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.
133

Národní památkový ústav

Bez připomínek

2985063

POSOUZENÍ NÁVRHU na vydání změn vlny 29 ÚPN SÚ hl. m. PRAHY
▪ Z 3785/29 území ochranného pásma PPR
Městská část: Praha 8
Katastrální území: Karlín
Parcelní číslo: dle vymezení v grafické části
Hlavní cíl změny: změna prostorového uspořádání
z funkce:
všeobecně smíšené s kódem míry využití území H /SV-H/
na funkci:
všeobecně smíšené s kódem míry využití území K /SV-K/
administrativní objekt
Výrok NPÚ:
Bez zásadních připomínek.
Odůvodnění NPÚ:
Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného území, není navrhovaná změna v rozporu
s podmínkami ochrany určenými pro ochranné pásmo PPR.

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984697

Dopisem č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 obdržela naše organizace
oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29.
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, ke změnám vlny 29 máme následující připomínky:

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984703

Změna č. Z 3785/29: Praha 8, k. ú. Karlín, administrativní objekt
Jedná se o změnu prostorového uspořádání:
z funkce: všeobecně smíšené s kódem míry využití území H (SV-H)
na funkci: všeobecně smíšené s kódem míry využití území K (SV-K)
Lokalita se nachází v záplavovém území významného vodního toku Vltava IDVT
10100001, a v oblasti s reziduálním povodňovým ohrožením dle Plánu pro zvládání
povodňových rizik.

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984722

Připomínka:
Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území významného
vodního toku Vltava IDVT 10100001 a drobného vodního toku Litovicko – Šáreckého
potoka IDVT 10100230, Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

149

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Bez připomínek
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.

2985132

V rámci současného stupně projednávání se jedná o celkem 22 dílčích změn s označením
Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29
charakteru přeměny funkčního využití pozemků (od návrhů na funkci čistě a všeobecně
obytnou, všeobecně smíšenou, smíšenou městského jádra, přes nerušící výrobu a služby,
veřejnou vybavenost (školstvO, území sloužící, sportu, oddechu (přírodní park), izolační
zeleň, až po např. změny technické či dopravní infrastruktury (přeložky VTL plynovodů,
přeložka venkovního vedení VN, tratě a zařízení železniční dopravy) na území MČ Praha
4 (Michle), Praha 5 (Jinonice, Košíře), Praha 6 (Dejvice, Vokovice, Bubeneč), Praha 8
(Karlín), Praha 9 (Prosek, Vysočany), Praha 10 (Michle), Praha 11 (Chodov), Praha 13
(Stodůlky, Třebonice), Praha 15 (Horní Měcholupy), Praha - Ďáblice, Praha - Řeporyje,
Praha - Libuš (Písnice), Praha - Klánovice, Praha - Slivenec, Praha - Dolní Měcholupy,
Praha - Štěrboholy, Praha - Petrovice a Praha - Březiněves.
Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské distribuční
soustavě (DS), je v naprosté většině předkládaných změn ÚP dostatečně kapacitní místní
distribuční plynovodní síť, provozovaná naší společností Pražská plynárenská Distribuce,
a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., situovaná buďto přímo u dotčených
pozemků (u některých změn jsou na tyto pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní
přípojky, případně jsou zde s naší společností níže uvedeným postupem projednány
technické podrnínky připojení k DS), nebo je v blízkém dosahu dostupná jako stávající
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(resp. předešle navržená v souvislosti s jinými projekty) bez výraznějších problémů.
149

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

2985158

Obecně pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných (resp. překládaných)
plynárenských zařízení naší společností provozované DS (včetně zařízení jejich aktivní
protikorozní ochrany a souvisejících technologických objektů) požadujeme v rámci výše
uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ HMP zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon, v platném znění, zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, ČI. II (přechodná
ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech (řada změn plochou
částečně zasahuje do bezpečnostních pásem provozovaných VTL plynovodů), a
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186,
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 700 03, 905 01, 605 02, 920 21,
920 25, a dalších). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b),
bod 1 energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U vyvolaných
přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického
zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o
zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční
soustavy naší společnosti (uzavření této smlouvy je záležitostí budoucího veřejnoprávního
projednávání projektových dokumentací konkrétních staveb).
Detailní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a přípojek pro
nová odběrná místa, resp. u stávajících odběrných míst při požadavcích na změnu výše
odběru plynu posouzení technických kapacit, obchodního měření apod.) pro možné
případy budoucí plynofikace dle projednávaných změn vlny 29 ÚP SÚ HMP budou nadále
jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k
DS, 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).
V případě, že tento stupeň projednávání řízení o vydání uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ
HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty
78

Krajský úřad Středočeského kraje

Bez připomínek

2985572

Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako dotčený orgán
uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 55b odst. 2, s použitím ust. § 4 odst. 7,
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších
předpisů, toto KOORDINOVANÉ STANOVISKO k veřejnému projednání návrhu změn
vlny 29 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Předmětem Změn ÚP jsou převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území.
Projednávané návrhy Změn ÚP se týkají také veřejně prospěšných staveb (VPS) a
vyjmutí z nerozvojového území.
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí vydává následující:
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č.
zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že k veřejnému projednání
návrhu změn Z3772/29, Z3776/29, Z3777/29, Z3778/29, Z3784/29, Z3785/29, Z3787/29,
Z3789/29, Z3794/29, Z3797/29, Z3801/29, Z3802/29, Z3803/29, Z3804/29Z3805/29,
Z3806/29, Z3808/29, Z3816/29, Z3818/29, Z3819/29, Z3821/29 a Z3846/29 vlny 29 ÚP
SÚ hl. m. Prahy z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště
chráněných území kategorie
přírodní rezervace a přírodní památka, evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích
oblastí soustavy Natura 2000, jakož i vymezení regionálních a nadregionálních územních
systémů ekologické stability, nemá žádné připomínky.
Krajský úřad upozorňuje na formální pochybení u změny Z3784/29, která je podle údajů v
přehledné tabulce situována v k. ú. Dejvice a Vokovice, kdežto přehledové mapce je
znázorněna v k. ú. Šeberov.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí:
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
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chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů,
nemá připomínky, neboť změna územního plánu sídelního útvaru se netýká zájmů
uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.
2. Odbor dopravy
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust.
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu nemá připomínky.
3. Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k
předloženému návrhu změn připomínky, v řešené lokalitě lze vyloučit vliv na území v
zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
Upozorňujeme na chybu v přehledové mapě – změna 3784 je zakreslena v k. ú. Šeberov
na jihu Prahy, jedná se však dle popisu o změnu na Praze 6.
188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985180

Připomínky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. k oznámení o zahájení řízení o
vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
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 poomínkou výstavby
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní
řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
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Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985207

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.
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v
lokalitě přirozený odtok 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.
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.
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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Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985237

Obecně:
Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromu musí
být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně
jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce
stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle
písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako správce vodohospodářského majetku
hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného
majetku se od data 1.1.2021 prioritně a bezplatně vyjadřují jednotným stanoviskem, a to
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na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího
portálu: www.vyjadrovaciportal.cz.
Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů,
územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto
fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy,
notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se
shora specifikované požadavky na formu podání žádosti o stanovisko prostřednictvím
společného vyjadřovacího portálu nemusí použít.
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Z 3787 / 029
Místa
Praha - Řeporyje , k.ú. Řeporyje
Předmět:
Umístění městské farmy nebo ekologického centra
Z:
lesní porosty /LR/, orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/, zeleň městská a krajinná /ZMK/
Přírodní parky (ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.)
Na:
oddechu – naučné a poznávací aktivity /SO6/
Přírodní parky (ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.)
název org.

shrnutí

ID vyjádření obsah vyjádření

Souhlas

2985015

dohodovací jednání

1) Městská část
2) Dotčené orgány
15

Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky

10

Hasičský záchranný sbor hlavního
města Prahy

9

Hygienická stanice hlavního města
Prahy se sídlem v Praze

Dopisem podaným dne 5. 8. 2021 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy
(dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82
odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v
souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání
vyjádření (stanoviska) k projednání změn vlny 29 úprav územního plánu sídelního útvaru
hlavního města Prahy. Zástupci HSHMP 24. 9. 2021 shlédli záznam řízení o vydání
změny, HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko):
V rámci předložených změn je:
7. Změna Z 3787/29 akceptovatelná
Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení
hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího 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“
1) Akustická studie, která hodnotí:
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách
způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v
území).
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona;
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As
135/2011 – 246.
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14

Městská veterinární správa Státní
veterinární správy

20

MHMP odbor bezpečnosti – oddělení
preventivní ochrany

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Jiné

2985420

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného
orgánu podle § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Změny č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o vydání změny

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Souhlas

2985439

Z hlediska lesů:
Se změnami Z 3778/29, Z 3787/29, Z 3794/29 souhlasíme, upozorňujeme ovšem, že se
nalézají 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).

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Souhlas

2985471

Z hlediska ochrany vod:
Změna Z 3787/29 – změna funkčního využití plochy z OP, LR a ZMK na SO6 pro potřeby
umístění městské farmy nebo ekologického centra s redukcí celoměstského systému
zeleně.
S návrhem změny souhlasíme.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985493

Z hlediska ochrany ovzduší:
K jednotlivým návrhům změn Územního plánu hl. m. Prahy vlny č. 29 sdělujeme:
Se změnami Z 3772/29, Z 3776/29, Z 777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29,
Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3821/29, Z 3846/29 souhlasíme bez připomínek.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985515

Z hlediska odpadů:
K návrhu změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme žádné
připomínky.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Jiné

2985554

Z hlediska ochrany přírody:
K návrhům níže uvedených změn Územního plánu hl. m. Prahy vlny č. 29 uplatňujeme
následující stanovisko:
Změna Z 3787/29 – změna funkčního využití plochy z OP, LR a ZMK na SO6 pro potřeby
umístění městské farmy nebo ekologického centra s redukcí celoměstského systému
zeleně.
S návrhem změny souhlasíme s upozorněním.
Území je součástí přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Omezení využití území
přírodních parků je stanoveno v § 15 nařízení hl. m. Prahy č. 10/2014 Sb., o zřízení
přírodních parků na území hlavního města Prahy (dále jen „nařízení“). Upozorňujeme, že
dle ustanovení § 15 odst. 2 na území přírodních parků nelze umisťovat nové stavby s
výjimkou staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství,
těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro
odstraňování jejich důsledků, a dále s výjimkou dostavby podle odstavce 3 (dostavba
stávajících sídelních útvarů). Dle aktuálně schváleného
plánu místního územního systému ekologické stability „PLÁN MÍSTNÍHO SYSTÉMU
EKOLOGICKÉ STABILITY PRO ÚZEMÍ HL. M. PRAHY, Ing. Jan Dřevíkovský, datum
únor 2021, revize květen 2021“ zasahuje do plochy ZMK interakční prvek IP 035. Výše
uvedené limity je při plánování budoucího záměru nutno respektovat.

17

MHMP odbor památkové péče

19

MHMP odbor pozemních komunikací
a drah

4

Ministerstvo dopravy

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985078

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021
o zahájení řízení o vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29,
Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z
3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29,
Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(dále jen „Změny ÚP“).
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: 2021
V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m.
Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:
https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_29/VP/OOP.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:
● 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
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mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce
mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a https://geoportal.npu.cz/web.
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 Vaší
výzvy, uvádí k návrhům změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující připomínky.
2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985097

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k návrhům změn vlny 29
ÚP SÚ hl. m. Prahy žádné další připomínky.

6

Ministerstvo obrany

Částečný souhlas

2985321

Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 ÚP SÚ HMP
K čj. : MHMP 1168452/2021
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s
majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o
zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst.
2 písm. b) stavebního zákona
stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- Ochranné pásmo letiště Kbely, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991
Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní
rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva
obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu
vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových
nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních
prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných
vedení vn a vvn, fotovoltaických elektráren speciálních staveb, zejména staveb s vertikální
ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy) (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. V tomto
vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo
zakázány.
Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých
staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení
povolit Ministerstvo obrany).
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění, kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č.
49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o
živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby)
větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic
mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren,
výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově
omezena nebo zakázána.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat v výš e uveden uvedené
vymezenvymezené územzemí a zapracovat jej do
textovtextové čá sti n návrhu územnzemního pl plánu do o odůvodnvodnění - do
kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- V řešeném území se nachází vzdušné prostory LK D (MCTR - vojenský letecký
okrsek) - letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP –
jev 102a). V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného
vzdušného prostoru určeného k ochraně letového provozu na letištích a letadel letících na
okruhu, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním
letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů – lze vydat územní rozhodnutí a
povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu,
větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např.
střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících
nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany.
Vzhledem k tomu, že vzdušný prostor Ministerstva obrany se dotýka změn
řešených vlnou 29 ÚP SÚ HMP, zapracujte tyto limity do textové části do
odůvodnění - do kapitoly F.
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Dotčené lokality řešené ve vlně 29 ÚP SÚ HLMP se dále nachází ve vymezeném
území Ministerstva obrany
- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je
nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona
č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat
územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba
omezena.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, zapracujte tyto
limity do textové části do odůvodnění - do kapitoly F.
Na celém správním území dotčeném změnou je zájem Ministerstva obrany
posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení §
175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III.
třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační,
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové
stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.
MO ČR ve veřejném zájmu požaduje o zapracování výše uvedených jevů do textové
části návrhu ÚPD do textové části odůvodnění v následujícím znění:
„Řešená území projednávána v rámci vlny 29 ÚP SÚ HLMP se nachází ve
vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle §175 Stavebního zákona a
stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany
(území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve
smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 238/2021 Sb.). Platné limity v území jsou
obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména
ve výkrese č. 910).“

6

Ministerstvo obrany

Jiné

2985344

Za předpokladu požadovaného zapracování výše uvedeného textu do části
odůvodnění a splnění podmínky výškové limitace v ploše Z 3778/29, nemá
Ministerstvo obrany k předložené vlně 29 ÚP SÚ HMP další připomínky.
Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na
zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v
území.

172

Ministerstvo obrany - Vojenský lesní
úřad

1

Ministerstvo pro místní rozvoj

5

Ministerstvo průmyslu a obchodu
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Bez připomínek

2984633

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle
ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 5. 8. 2021 Vaši žádost čj.
MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 o vydání stanoviska křížení o vydání změn Z
3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29,
Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z
3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předmětem změn ÚP jsou
převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území. Projednávané návrhy změn
ÚP se také týkají veřejně prospěšných staveb a vyjmutí z nerozvojového území. Po
prošetření Vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v
působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se křížení o vydání změn Z 3772/29, Z
3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29,
Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z
3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.

Bez připomínek

2985037

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
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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 j) 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:
Odbor elektroenergetikv a teplárenství nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP") žádné připomínky.
Odbor hornictví nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor stavební úřad nemá k návrhu změny změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/'29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/2.9, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné
připomínky.
7

Ministerstvo vnitra

3

Ministerstvo životního prostředí

Jiné

2985581

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
§ 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámení o konání
veřejného projednání návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy (dále jen „ÚP“).
MŽP uplatňuje k předmětným změnám ÚP v souladu s ustanovením § 55b odst. 2
stavebního zákona následující stanovisko.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle
ustanovení § 17 písm. a) zákona uplatňuje k níže uvedeným změnám vlny 29 ÚP
vymezovaným na plochách pod ochranou ZPF toto stanovisko:

3

Ministerstvo životního prostředí

Souhlas

2985602

MŽP souhlasí s návrhem změny Z 3787/29 ÚP.
Odůvodnění:
Z 3787/29 ÚP – Změna ÚP předpokládá zábor 1,8531 ha zemědělské půdy ve IV. třídě
ochrany. Jedná se o návrh plochy oddechu – naučné a poznávací aktivity pro výstavbu
městské farmy nebo ekologického centra. Je předpokládáno ponechání pozemků v ZPF a
pouze jejich převedení na jiný druh pozemku, např. na trvalý travní porost. Plocha bude
sloužit širší veřejnosti pro vzdělávání v oblasti ekologie apod. Vzhledem k tomu, že je
změna ÚP umisťována na půdy podprůměrné kvality, které mají být k nezemědělskému
využití preferovány, a dále s ohledem na to, že není předpokládán reálný zábor ZPF a
plocha bude nadále nezastavitelná, považujeme návrh změny ÚP za akceptovatelný.

12

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

Souhlas

2984584

Věc: Návrh změn vlny 29 ÚP SÚ HMP - vyjádření OBÚ ve smyslu § 18 zákona č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
K Vašemu oznámení o návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29 a Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP ze dne 05.08.2021 č.j. MHMP
1168452/2021, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města
Prahy a kraje
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 05.08.2021 pod č.j. SBS 32551/2021/OBÚ-02, Vám
OBÚ sděluje, že uvedené návrhy změn se týkají území, které je situované mimo hranice
stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných
ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek.
OBÚ k tomuto návrhu nemá námitky.

16

Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem
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13

Státní energetická inspekce, územní
inspektorát pro hl. město Prahu a
Středočeský kraj

8

Státní pozemkový úřad

11

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace
162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985246

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s
ustanove-ním § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění
pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. srpna 2021
informována o zahájení řízení k veřejnému projednání vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Po prostudování textových podkladů projednávaných návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy a úplných návrhů na vydání uvedených změn
formou opatření obecné povahy dostupných na internetové adrese
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_
planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
a příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů, přístupných
na inter-netových stránkách ČGS, lze z hlediska geologických zájmů chráněných
zvláštními právními předpisy a z hlediska evidovaných rizikových geofaktorů konstatovat,
že:

162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985268

1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 22. září 2021 na řešených územích nejsou evidována
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 geo-logických 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 zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla
ani registrovaná poddolovaná území s výjimkou změny Z 3778/29.

162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Jiné

2985288

4) Dále ČGS poukazuje, že změna Z 3787/29 je součástí Přírodního parku Prokopské a
Dalejské údolí, kde by nemělo dojít k poškozené současného rázu krajiny. Zájmové území
se nachází v těsné blízkosti Národní přírodní památky Požáry, která podléhá nejvyššímu
stupni ochrany.
Nachází se zde mezinárodně ceněný geologický profil. Případné schválení či realizace
změny by měly podléhat schválení orgánů státní ochrany přírody. ČGS upozorňuje na
dodržování ochranných zón, hlavně ve vztahu k NPP Požáry.
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Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985295

6) Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických
fenoménů nemá ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky.
Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje k
zahájení řízení o vydání změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy
další připomínky.

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985371

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 29 bez požadavku VVURÚ předáváme tyto připomínky:
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Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985400

Z 3772/29, Z 3777/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29,Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29,Z 3821/29, Z 3846/29
Bez připomínek.

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984684

Dopisem č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 obdržela naše organizace
oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29.
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, ke změnám vlny 29 máme následující připomínky:
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Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984709

Připomínka:
Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území významného
vodního toku Vltava IDVT 10100001 a drobného vodního toku Litovicko – Šáreckého
potoka IDVT 10100230, Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

149

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Bez připomínek
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.

2985119

V rámci současného stupně projednávání se jedná o celkem 22 dílčích změn s označením
Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29
charakteru přeměny funkčního využití pozemků (od návrhů na funkci čistě a všeobecně
obytnou, všeobecně smíšenou, smíšenou městského jádra, přes nerušící výrobu a služby,
veřejnou vybavenost (školstvO, území sloužící, sportu, oddechu (přírodní park), izolační
zeleň, až po např. změny technické či dopravní infrastruktury (přeložky VTL plynovodů,
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přeložka venkovního vedení VN, tratě a zařízení železniční dopravy) na území MČ Praha
4 (Michle), Praha 5 (Jinonice, Košíře), Praha 6 (Dejvice, Vokovice, Bubeneč), Praha 8
(Karlín), Praha 9 (Prosek, Vysočany), Praha 10 (Michle), Praha 11 (Chodov), Praha 13
(Stodůlky, Třebonice), Praha 15 (Horní Měcholupy), Praha - Ďáblice, Praha - Řeporyje,
Praha - Libuš (Písnice), Praha - Klánovice, Praha - Slivenec, Praha - Dolní Měcholupy,
Praha - Štěrboholy, Praha - Petrovice a Praha - Březiněves.
Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské distribuční
soustavě (DS), je v naprosté většině předkládaných změn ÚP dostatečně kapacitní místní
distribuční plynovodní síť, provozovaná naší společností Pražská plynárenská Distribuce,
a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., situovaná buďto přímo u dotčených
pozemků (u některých změn jsou na tyto pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní
přípojky, případně jsou zde s naší společností níže uvedeným postupem projednány
technické podrnínky připojení k DS), nebo je v blízkém dosahu dostupná jako stávající
(resp. předešle navržená v souvislosti s jinými projekty) bez výraznějších problémů.
149

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

2985145

Obecně pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných (resp. překládaných)
plynárenských zařízení naší společností provozované DS (včetně zařízení jejich aktivní
protikorozní ochrany a souvisejících technologických objektů) požadujeme v rámci výše
uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ HMP zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon, v platném znění, zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, ČI. II (přechodná
ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech (řada změn plochou
částečně zasahuje do bezpečnostních pásem provozovaných VTL plynovodů), a
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186,
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 700 03, 905 01, 605 02, 920 21,
920 25, a dalších). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b),
bod 1 energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U vyvolaných
přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického
zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o
zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční
soustavy naší společnosti (uzavření této smlouvy je záležitostí budoucího veřejnoprávního
projednávání projektových dokumentací konkrétních staveb).
Detailní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a přípojek pro
nová odběrná místa, resp. u stávajících odběrných míst při požadavcích na změnu výše
odběru plynu posouzení technických kapacit, obchodního měření apod.) pro možné
případy budoucí plynofikace dle projednávaných změn vlny 29 ÚP SÚ HMP budou nadále
jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k
DS, 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).
V případě, že tento stupeň projednávání řízení o vydání uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ
HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty
78

Krajský úřad Středočeského kraje

Bez připomínek

2985559

Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako dotčený orgán
uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 55b odst. 2, s použitím ust. § 4 odst. 7,
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších
předpisů, toto KOORDINOVANÉ STANOVISKO k veřejnému projednání návrhu změn
vlny 29 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Předmětem Změn ÚP jsou převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území.
Projednávané návrhy Změn ÚP se týkají také veřejně prospěšných staveb (VPS) a
vyjmutí z nerozvojového území.
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí vydává následující:
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č.
zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že k veřejnému projednání
návrhu změn Z3772/29, Z3776/29, Z3777/29, Z3778/29, Z3784/29, Z3785/29, Z3787/29,
Z3789/29, Z3794/29, Z3797/29, Z3801/29, Z3802/29, Z3803/29, Z3804/29Z3805/29,
Z3806/29, Z3808/29, Z3816/29, Z3818/29, Z3819/29, Z3821/29 a Z3846/29 vlny 29 ÚP
SÚ hl. m. Prahy z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště
chráněných území kategorie
přírodní rezervace a přírodní památka, evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích
oblastí soustavy Natura 2000, jakož i vymezení regionálních a nadregionálních územních
systémů ekologické stability, nemá žádné připomínky.
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Krajský úřad upozorňuje na formální pochybení u změny Z3784/29, která je podle údajů v
přehledné tabulce situována v k. ú. Dejvice a Vokovice, kdežto přehledové mapce je
znázorněna v k. ú. Šeberov.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí:
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů,
nemá připomínky, neboť změna územního plánu sídelního útvaru se netýká zájmů
uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.
2. Odbor dopravy
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust.
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu nemá připomínky.
3. Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k
předloženému návrhu změn připomínky, v řešené lokalitě lze vyloučit vliv na území v
zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
Upozorňujeme na chybu v přehledové mapě – změna 3784 je zakreslena v k. ú. Šeberov
na jihu Prahy, jedná se však dle popisu o změnu na Praze 6.
188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985167

Připomínky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. k oznámení o zahájení řízení o
vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
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 poomínkou výstavby
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní
řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985185

Stanovisko k jednotlivým změnám:
Z3787/29 - upozorňujeme na to, že v řešené lokalitě není vybudována vodovodní síť pro
veřejnou potřebu

188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985194

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.
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v
lokalitě přirozený odtok 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.
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.
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

2985224

Obecně:
Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromu musí
být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně
jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce
stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle
písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako správce vodohospodářského majetku
hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného
majetku se od data 1.1.2021 prioritně a bezplatně vyjadřují jednotným stanoviskem, a to
na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího
portálu: www.vyjadrovaciportal.cz.
Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů,
územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto
fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy,
notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se
shora specifikované požadavky na formu podání žádosti o stanovisko prostřednictvím
společného vyjadřovacího portálu nemusí použít.
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Z 3789 / 029
Místa
Praha 13, k.ú. Stodůlky
Předmět:
Transformace funkčních ploch a umístění staveb VV
Z:
veřejné vybavení /VV/
Na:
smíšené městského jádra s kódem míry využití území H /SMJ-H/
název org.

shrnutí

ID vyjádření obsah vyjádření

Souhlas

2985029

dohodovací jednání

1) Městská část
2) Dotčené orgány
15

Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky

10

Hasičský záchranný sbor hlavního
města Prahy

9

Hygienická stanice hlavního města
Prahy se sídlem v Praze

Dopisem podaným dne 5. 8. 2021 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy
(dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82
odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v
souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání
vyjádření (stanoviska) k projednání změn vlny 29 úprav územního plánu sídelního útvaru
hlavního města Prahy. Zástupci HSHMP 24. 9. 2021 shlédli záznam řízení o vydání
změny, HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko):
V rámci předložených změn je:
8. Změna Z 3789/29 akceptovatelná
Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení
hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího 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“
1) Akustická studie, která hodnotí:
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách
způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v
území).
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona;
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As
135/2011 – 246.

14

Městská veterinární správa Státní
veterinární správy
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20

MHMP odbor bezpečnosti – oddělení
preventivní ochrany

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Jiné

2985434

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného
orgánu podle § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Změny č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o vydání změny

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985457

Z hlediska lesů:
V případě ostatních v úvodu uvedených změn vlny 29 nejsou námi chráněné zájmy
dotčeny.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Souhlas

2985473

Z hlediska ochrany vod:
Změna Z 3789/29 – změna funkčního využití plochy z VV, OV-B a OV-D na funkce SMJH, OV-B s pevnou značkou VV a OV-D s pevnou značkou VV za účelem transformace
ploch a umístění staveb veřejného vybavení (školská zařízení). S návrhem změny
souhlasíme.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985505

Z hlediska ochrany ovzduší:
K jednotlivým návrhům změn Územního plánu hl. m. Prahy vlny č. 29 sdělujeme:
Se změnami Z 3772/29, Z 3776/29, Z 777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29,
Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3821/29, Z 3846/29 souhlasíme bez připomínek.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985529

Z hlediska odpadů:
K návrhu změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme žádné
připomínky.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985549

Z hlediska ochrany přírody:
K návrhu změny změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3785/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany přírody a krajiny
připomínky.

17

MHMP odbor památkové péče

19

MHMP odbor pozemních komunikací
a drah

4

Ministerstvo dopravy

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985089

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021
o zahájení řízení o vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29,
Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z
3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29,
Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(dále jen „Změny ÚP“).
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: 2021
V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m.
Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:
https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_29/VP/OOP.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:
● 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 Vaší
výzvy, uvádí k návrhům změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující připomínky.

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985111

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k návrhům změn vlny 29
ÚP SÚ hl. m. Prahy žádné další připomínky.

6

Ministerstvo obrany

Částečný souhlas

2985335

Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 ÚP SÚ HMP
K čj. : MHMP 1168452/2021
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s
majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále
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jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o
zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst.
2 písm. b) stavebního zákona
stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- Ochranné pásmo letiště Kbely, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991
Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní
rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva
obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu
vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových
nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních
prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných
vedení vn a vvn, fotovoltaických elektráren speciálních staveb, zejména staveb s vertikální
ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy) (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. V tomto
vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo
zakázány.
Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých
staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení
povolit Ministerstvo obrany).
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění, kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č.
49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o
živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby)
větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic
mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren,
výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově
omezena nebo zakázána.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat v výš e uveden uvedené
vymezenvymezené územzemí a zapracovat jej do
textovtextové čá sti n návrhu územnzemního pl plánu do o odůvodnvodnění - do
kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- V řešeném území se nachází vzdušné prostory LK D (MCTR - vojenský letecký
okrsek) - letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP –
jev 102a). V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného
vzdušného prostoru určeného k ochraně letového provozu na letištích a letadel letících na
okruhu, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním
letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů – lze vydat územní rozhodnutí a
povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu,
větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např.
střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících
nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany.
Vzhledem k tomu, že vzdušný prostor Ministerstva obrany se dotýka změn
řešených vlnou 29 ÚP SÚ HMP, zapracujte tyto limity do textové části do
odůvodnění - do kapitoly F.
Dotčené lokality řešené ve vlně 29 ÚP SÚ HLMP se dále nachází ve vymezeném
území Ministerstva obrany
- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je
nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona
č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat
územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba
omezena.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, zapracujte tyto
limity do textové části do odůvodnění - do kapitoly F.
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Na celém správním území dotčeném změnou je zájem Ministerstva obrany
posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení §
175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III.
třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační,
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové
stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.
MO ČR ve veřejném zájmu požaduje o zapracování výše uvedených jevů do textové
části návrhu ÚPD do textové části odůvodnění v následujícím znění:
„Řešená území projednávána v rámci vlny 29 ÚP SÚ HLMP se nachází ve
vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle §175 Stavebního zákona a
stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany
(území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve
smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 238/2021 Sb.). Platné limity v území jsou
obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména
ve výkrese č. 910).“

6

Ministerstvo obrany

Jiné

2985358

Za předpokladu požadovaného zapracování výše uvedeného textu do části
odůvodnění a splnění podmínky výškové limitace v ploše Z 3778/29, nemá
Ministerstvo obrany k předložené vlně 29 ÚP SÚ HMP další připomínky.
Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na
zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v
území.

172

Ministerstvo obrany - Vojenský lesní
úřad

1

Ministerstvo pro místní rozvoj

5

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Bez připomínek

2984647

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle
ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 5. 8. 2021 Vaši žádost čj.
MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 o vydání stanoviska křížení o vydání změn Z
3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29,
Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z
3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předmětem změn ÚP jsou
převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území. Projednávané návrhy změn
ÚP se také týkají veřejně prospěšných staveb a vyjmutí z nerozvojového území. Po
prošetření Vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v
působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se křížení o vydání změn Z 3772/29, Z
3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29,
Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z
3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.

Bez připomínek

2985051

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 j) 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:
Odbor elektroenergetikv a teplárenství nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP") žádné připomínky.
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Odbor hornictví nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor stavební úřad nemá k návrhu změny změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/'29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/2.9, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné
připomínky.
7

Ministerstvo vnitra

Bez připomínek

2985009

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV ČR“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
V souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k
projednávanému návrhu změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RRL spojů
MV ČR z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčených
změnami Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3789/29, Z 3794/29,
Z 3806/29, Z 3818/29, Z 3819/29 a Z 3821/29. Ochranná pásma těchto spojů, včetně
uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých
územně analytických podkladech.
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později
zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci
příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV ČR.

3

Ministerstvo životního prostředí

Jiné

2985595

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
§ 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámení o konání
veřejného projednání návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy (dále jen „ÚP“).
MŽP uplatňuje k předmětným změnám ÚP v souladu s ustanovením § 55b odst. 2
stavebního zákona následující stanovisko.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle
ustanovení § 17 písm. a) zákona uplatňuje k níže uvedeným změnám vlny 29 ÚP
vymezovaným na plochách pod ochranou ZPF toto stanovisko:

3

Ministerstvo životního prostředí

Souhlas

2985603

MŽP souhlasí s návrhem změny Z 3789/29 ÚP.
Odůvodnění:
Z 3789/29 ÚP – Změna ÚP předpokládá zábor 1,8939 ha zemědělské půdy ve II. třídě
ochrany. Jedná se o návrh plochy smíšeného městského jádra na úkor ploch veřejné
vybavenosti. Plocha umisťuje pevnou značku veřejná vybavenost. Změna ÚP má za cíl
transformaci a doplnění veřejné vybavenosti – konkrétně zajištění ploch pro rozvoj školství
v Západním Městě a jejich lepší distribuci. Tento zájem lze považovat za výrazně
převažující nad veřejným zájmem ochrany ZPF, protože je naplňován veřejný zájem
rozvoje městské části Praha 13 v oblasti školství. Plocha se nachází v zastavitelném
území, které má být pro nezemědělské záměry preferováno v souladu s ustanovením § 4
odst. 1 písm. a) zákona. Umístění nenaruší organizaci ZPF. Vzhledem k výše uvedenému
považujeme návrh změny ÚP za akceptovatelný.

12

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

Souhlas

2984598

Věc: Návrh změn vlny 29 ÚP SÚ HMP - vyjádření OBÚ ve smyslu § 18 zákona č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
K Vašemu oznámení o návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29 a Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP ze dne 05.08.2021 č.j. MHMP
1168452/2021, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města
Prahy a kraje
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 05.08.2021 pod č.j. SBS 32551/2021/OBÚ-02, Vám
OBÚ sděluje, že uvedené návrhy změn se týkají území, které je situované mimo hranice
stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných
ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek.
OBÚ k tomuto návrhu nemá námitky.

16

Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem

13

Státní energetická inspekce, územní
inspektorát pro hl. město Prahu a
Středočeský kraj
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8

Státní pozemkový úřad

11

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace
162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985260

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s
ustanove-ním § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění
pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. srpna 2021
informována o zahájení řízení k veřejnému projednání vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Po prostudování textových podkladů projednávaných návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy a úplných návrhů na vydání uvedených změn
formou opatření obecné povahy dostupných na internetové adrese
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_
planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
a příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů, přístupných
na inter-netových stránkách ČGS, lze z hlediska geologických zájmů chráněných
zvláštními právními předpisy a z hlediska evidovaných rizikových geofaktorů konstatovat,
že:

162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985282

1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 22. září 2021 na řešených územích nejsou evidována
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 geo-logických 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 zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla
ani registrovaná poddolovaná území s výjimkou změny Z 3778/29.

162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985309

6) Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických
fenoménů nemá ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky.
Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje k
zahájení řízení o vydání změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy
další připomínky.

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985385

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 29 bez požadavku VVURÚ předáváme tyto připomínky:

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985412

Z 3772/29, Z 3777/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29,Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29,Z 3821/29, Z 3846/29
Bez připomínek.

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984698

Dopisem č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 obdržela naše organizace
oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29.
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, ke změnám vlny 29 máme následující připomínky:

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984723

Připomínka:
Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území významného
vodního toku Vltava IDVT 10100001 a drobného vodního toku Litovicko – Šáreckého
potoka IDVT 10100230, Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

149

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Bez připomínek
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.

2985133

V rámci současného stupně projednávání se jedná o celkem 22 dílčích změn s označením
Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29
charakteru přeměny funkčního využití pozemků (od návrhů na funkci čistě a všeobecně
obytnou, všeobecně smíšenou, smíšenou městského jádra, přes nerušící výrobu a služby,
veřejnou vybavenost (školstvO, území sloužící, sportu, oddechu (přírodní park), izolační
zeleň, až po např. změny technické či dopravní infrastruktury (přeložky VTL plynovodů,
přeložka venkovního vedení VN, tratě a zařízení železniční dopravy) na území MČ Praha
4 (Michle), Praha 5 (Jinonice, Košíře), Praha 6 (Dejvice, Vokovice, Bubeneč), Praha 8
(Karlín), Praha 9 (Prosek, Vysočany), Praha 10 (Michle), Praha 11 (Chodov), Praha 13
(Stodůlky, Třebonice), Praha 15 (Horní Měcholupy), Praha - Ďáblice, Praha - Řeporyje,
Praha - Libuš (Písnice), Praha - Klánovice, Praha - Slivenec, Praha - Dolní Měcholupy,
Praha - Štěrboholy, Praha - Petrovice a Praha - Březiněves.
Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské distribuční
soustavě (DS), je v naprosté většině předkládaných změn ÚP dostatečně kapacitní místní
distribuční plynovodní síť, provozovaná naší společností Pražská plynárenská Distribuce,
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a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., situovaná buďto přímo u dotčených
pozemků (u některých změn jsou na tyto pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní
přípojky, případně jsou zde s naší společností níže uvedeným postupem projednány
technické podrnínky připojení k DS), nebo je v blízkém dosahu dostupná jako stávající
(resp. předešle navržená v souvislosti s jinými projekty) bez výraznějších problémů.
149

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

2985159

Obecně pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných (resp. překládaných)
plynárenských zařízení naší společností provozované DS (včetně zařízení jejich aktivní
protikorozní ochrany a souvisejících technologických objektů) požadujeme v rámci výše
uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ HMP zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon, v platném znění, zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, ČI. II (přechodná
ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech (řada změn plochou
částečně zasahuje do bezpečnostních pásem provozovaných VTL plynovodů), a
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186,
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 700 03, 905 01, 605 02, 920 21,
920 25, a dalších). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b),
bod 1 energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U vyvolaných
přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického
zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o
zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční
soustavy naší společnosti (uzavření této smlouvy je záležitostí budoucího veřejnoprávního
projednávání projektových dokumentací konkrétních staveb).
Detailní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a přípojek pro
nová odběrná místa, resp. u stávajících odběrných míst při požadavcích na změnu výše
odběru plynu posouzení technických kapacit, obchodního měření apod.) pro možné
případy budoucí plynofikace dle projednávaných změn vlny 29 ÚP SÚ HMP budou nadále
jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k
DS, 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).
V případě, že tento stupeň projednávání řízení o vydání uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ
HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty
78

Krajský úřad Středočeského kraje

Bez připomínek

2985573

Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako dotčený orgán
uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 55b odst. 2, s použitím ust. § 4 odst. 7,
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších
předpisů, toto KOORDINOVANÉ STANOVISKO k veřejnému projednání návrhu změn
vlny 29 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Předmětem Změn ÚP jsou převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území.
Projednávané návrhy Změn ÚP se týkají také veřejně prospěšných staveb (VPS) a
vyjmutí z nerozvojového území.
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí vydává následující:
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č.
zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že k veřejnému projednání
návrhu změn Z3772/29, Z3776/29, Z3777/29, Z3778/29, Z3784/29, Z3785/29, Z3787/29,
Z3789/29, Z3794/29, Z3797/29, Z3801/29, Z3802/29, Z3803/29, Z3804/29Z3805/29,
Z3806/29, Z3808/29, Z3816/29, Z3818/29, Z3819/29, Z3821/29 a Z3846/29 vlny 29 ÚP
SÚ hl. m. Prahy z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště
chráněných území kategorie
přírodní rezervace a přírodní památka, evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích
oblastí soustavy Natura 2000, jakož i vymezení regionálních a nadregionálních územních
systémů ekologické stability, nemá žádné připomínky.
Krajský úřad upozorňuje na formální pochybení u změny Z3784/29, která je podle údajů v
přehledné tabulce situována v k. ú. Dejvice a Vokovice, kdežto přehledové mapce je
znázorněna v k. ú. Šeberov.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí:
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
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předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů,
nemá připomínky, neboť změna územního plánu sídelního útvaru se netýká zájmů
uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.
2. Odbor dopravy
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust.
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu nemá připomínky.
3. Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k
předloženému návrhu změn připomínky, v řešené lokalitě lze vyloučit vliv na území v
zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
Upozorňujeme na chybu v přehledové mapě – změna 3784 je zakreslena v k. ú. Šeberov
na jihu Prahy, jedná se však dle popisu o změnu na Praze 6.
188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985181

Připomínky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. k oznámení o zahájení řízení o
vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
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 poomínkou výstavby
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní
řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985186

Stanovisko k jednotlivým změnám:
Z3789/29 - je nutné respektovat stávající řad DN 1200

188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985208

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.
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v
lokalitě přirozený odtok 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.
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.
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

2985214

Stanovisko k jednotlivým změnám:
Z 3789/29 - upozorňujeme, že uvedenou lokalitu není možné z kapacitních důvodů napojit
na veřejnou splaškovou kanalizaci v městské části Praha 13. Svedení splaškových vod je
možné pouze do stoky DN 500 vedené Ve Výrech v MČ Praha - Řeporyje;

188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985238

Obecně:
Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromu musí
být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně
jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce
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stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle
písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako správce vodohospodářského majetku
hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného
majetku se od data 1.1.2021 prioritně a bezplatně vyjadřují jednotným stanoviskem, a to
na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího
portálu: www.vyjadrovaciportal.cz.
Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů,
územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto
fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy,
notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se
shora specifikované požadavky na formu podání žádosti o stanovisko prostřednictvím
společného vyjadřovacího portálu nemusí použít.
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Z 3794 / 029
Místa
Praha - Libuš , k.ú. Písnice
Předmět:
Výstavba BD a viladomu
Z:
čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/
Na:
čistě obytné /OB/, parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, sportu /SP/
název org.

shrnutí

ID vyjádření obsah vyjádření

Souhlas

2985016

dohodovací jednání

1) Městská část
2) Dotčené orgány
15

Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky

10

Hasičský záchranný sbor hlavního
města Prahy

9

Hygienická stanice hlavního města
Prahy se sídlem v Praze

Dopisem podaným dne 5. 8. 2021 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy
(dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82
odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v
souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání
vyjádření (stanoviska) k projednání změn vlny 29 úprav územního plánu sídelního útvaru
hlavního města Prahy. Zástupci HSHMP 24. 9. 2021 shlédli záznam řízení o vydání
změny, HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko):
V rámci předložených změn je:
9. Změna Z 3794/29 akceptovatelná
Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení
hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího 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“
1) Akustická studie, která hodnotí:
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách
způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v
území).
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona;
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As
135/2011 – 246.

14

Městská veterinární správa Státní
veterinární správy
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20

MHMP odbor bezpečnosti – oddělení
preventivní ochrany

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Jiné

2985421

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného
orgánu podle § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Změny č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o vydání změny

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Souhlas

2985440

Z hlediska lesů:
Se změnami Z 3778/29, Z 3787/29, Z 3794/29 souhlasíme, upozorňujeme ovšem, že se
nalézají 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).

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Souhlas

2985474

Z hlediska ochrany vod:
Změna Z 3794/29 – změna funkčního využití plochy z OB-A na funkce OB, SP a ZP za
účelem výstavby bytového domu a viladomu. S návrhem změny souhlasíme.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985494

Z hlediska ochrany ovzduší:
K jednotlivým návrhům změn Územního plánu hl. m. Prahy vlny č. 29 sdělujeme:
Se změnami Z 3772/29, Z 3776/29, Z 777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29,
Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3821/29, Z 3846/29 souhlasíme bez připomínek.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985516

Z hlediska odpadů:
K návrhu změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme žádné
připomínky.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985537

Z hlediska ochrany přírody:
K návrhu změny změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3785/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany přírody a krajiny
připomínky.

17

MHMP odbor památkové péče

19

MHMP odbor pozemních komunikací
a drah

4

Ministerstvo dopravy

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985079

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021
o zahájení řízení o vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29,
Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z
3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29,
Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(dále jen „Změny ÚP“).
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: 2021
V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m.
Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:
https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_29/VP/OOP.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:
● 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 Vaší
výzvy, uvádí k návrhům změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující připomínky.

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985098

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k návrhům změn vlny 29
ÚP SÚ hl. m. Prahy žádné další připomínky.

6

Ministerstvo obrany

Částečný souhlas

2985322

Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 ÚP SÚ HMP
K čj. : MHMP 1168452/2021
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s
majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále
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jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o
zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst.
2 písm. b) stavebního zákona
stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- Ochranné pásmo letiště Kbely, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991
Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní
rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva
obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu
vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových
nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních
prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných
vedení vn a vvn, fotovoltaických elektráren speciálních staveb, zejména staveb s vertikální
ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy) (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. V tomto
vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo
zakázány.
Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých
staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení
povolit Ministerstvo obrany).
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění, kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č.
49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o
živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby)
větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic
mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren,
výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově
omezena nebo zakázána.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat v výš e uveden uvedené
vymezenvymezené územzemí a zapracovat jej do
textovtextové čá sti n návrhu územnzemního pl plánu do o odůvodnvodnění - do
kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- V řešeném území se nachází vzdušné prostory LK D (MCTR - vojenský letecký
okrsek) - letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP –
jev 102a). V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného
vzdušného prostoru určeného k ochraně letového provozu na letištích a letadel letících na
okruhu, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním
letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů – lze vydat územní rozhodnutí a
povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu,
větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např.
střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících
nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany.
Vzhledem k tomu, že vzdušný prostor Ministerstva obrany se dotýka změn
řešených vlnou 29 ÚP SÚ HMP, zapracujte tyto limity do textové části do
odůvodnění - do kapitoly F.
Dotčené lokality řešené ve vlně 29 ÚP SÚ HLMP se dále nachází ve vymezeném
území Ministerstva obrany
- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je
nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona
č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat
územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba
omezena.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, zapracujte tyto
limity do textové části do odůvodnění - do kapitoly F.
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Na celém správním území dotčeném změnou je zájem Ministerstva obrany
posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení §
175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III.
třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační,
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové
stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.
MO ČR ve veřejném zájmu požaduje o zapracování výše uvedených jevů do textové
části návrhu ÚPD do textové části odůvodnění v následujícím znění:
„Řešená území projednávána v rámci vlny 29 ÚP SÚ HLMP se nachází ve
vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle §175 Stavebního zákona a
stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany
(území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve
smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 238/2021 Sb.). Platné limity v území jsou
obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména
ve výkrese č. 910).“

6

Ministerstvo obrany

Jiné

2985345

Za předpokladu požadovaného zapracování výše uvedeného textu do části
odůvodnění a splnění podmínky výškové limitace v ploše Z 3778/29, nemá
Ministerstvo obrany k předložené vlně 29 ÚP SÚ HMP další připomínky.
Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na
zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v
území.

172

Ministerstvo obrany - Vojenský lesní
úřad

1

Ministerstvo pro místní rozvoj

5

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Bez připomínek

2984634

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle
ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 5. 8. 2021 Vaši žádost čj.
MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 o vydání stanoviska křížení o vydání změn Z
3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29,
Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z
3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předmětem změn ÚP jsou
převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území. Projednávané návrhy změn
ÚP se také týkají veřejně prospěšných staveb a vyjmutí z nerozvojového území. Po
prošetření Vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v
působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se křížení o vydání změn Z 3772/29, Z
3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29,
Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z
3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.

Bez připomínek

2985038

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 j) 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:
Odbor elektroenergetikv a teplárenství nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP") žádné připomínky.
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Odbor hornictví nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor stavební úřad nemá k návrhu změny změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/'29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/2.9, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné
připomínky.
7

Ministerstvo vnitra

Bez připomínek

2985003

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV ČR“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
V souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k
projednávanému návrhu změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RRL spojů
MV ČR z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčených
změnami Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3789/29, Z 3794/29,
Z 3806/29, Z 3818/29, Z 3819/29 a Z 3821/29. Ochranná pásma těchto spojů, včetně
uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých
územně analytických podkladech.
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později
zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci
příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV ČR.

3

Ministerstvo životního prostředí

Jiné

2985582

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
§ 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámení o konání
veřejného projednání návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy (dále jen „ÚP“).
MŽP uplatňuje k předmětným změnám ÚP v souladu s ustanovením § 55b odst. 2
stavebního zákona následující stanovisko.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle
ustanovení § 17 písm. a) zákona uplatňuje k níže uvedeným změnám vlny 29 ÚP
vymezovaným na plochách pod ochranou ZPF toto stanovisko:

12

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

Souhlas

2984585

Věc: Návrh změn vlny 29 ÚP SÚ HMP - vyjádření OBÚ ve smyslu § 18 zákona č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
K Vašemu oznámení o návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29 a Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP ze dne 05.08.2021 č.j. MHMP
1168452/2021, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města
Prahy a kraje
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 05.08.2021 pod č.j. SBS 32551/2021/OBÚ-02, Vám
OBÚ sděluje, že uvedené návrhy změn se týkají území, které je situované mimo hranice
stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných
ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek.
OBÚ k tomuto návrhu nemá námitky.

16

Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem

13

Státní energetická inspekce, územní
inspektorát pro hl. město Prahu a
Středočeský kraj

8

Státní pozemkový úřad

11

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

2985247

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s
ustanove-ním § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění
pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. srpna 2021
informována o zahájení řízení k veřejnému projednání vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z

3) Vybrané orgány a organizace
162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Z 3794 / 029

Bez připomínek
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3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Po prostudování textových podkladů projednávaných návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy a úplných návrhů na vydání uvedených změn
formou opatření obecné povahy dostupných na internetové adrese
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_
planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
a příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů, přístupných
na inter-netových stránkách ČGS, lze z hlediska geologických zájmů chráněných
zvláštními právními předpisy a z hlediska evidovaných rizikových geofaktorů konstatovat,
že:
162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985269

1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 22. září 2021 na řešených územích nejsou evidována
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 geo-logických 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 zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla
ani registrovaná poddolovaná území s výjimkou změny Z 3778/29.

162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Jiné

2985289

5) Změny Z 3794/29 a Z 3797/29 též okrajově zasahují do Přírodních parků. Z 3794/29 do
PP Modřanská rokle-Cholupice a Z 3797/29 do PP Klánovice-Čihadla. Obě změny by
neměly při dodržování pravidel ochrany přírody ČR negativně narušit zájmová území.

162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985296

6) Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických
fenoménů nemá ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky.
Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje k
zahájení řízení o vydání změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy
další připomínky.

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985372

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 29 bez požadavku VVURÚ předáváme tyto připomínky:

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985401

Z 3772/29, Z 3777/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29,Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29,Z 3821/29, Z 3846/29
Bez připomínek.

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984685

Dopisem č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 obdržela naše organizace
oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29.
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, ke změnám vlny 29 máme následující připomínky:

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984710

Připomínka:
Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území významného
vodního toku Vltava IDVT 10100001 a drobného vodního toku Litovicko – Šáreckého
potoka IDVT 10100230, Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

149

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Bez připomínek
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.

2985120

V rámci současného stupně projednávání se jedná o celkem 22 dílčích změn s označením
Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29
charakteru přeměny funkčního využití pozemků (od návrhů na funkci čistě a všeobecně
obytnou, všeobecně smíšenou, smíšenou městského jádra, přes nerušící výrobu a služby,
veřejnou vybavenost (školstvO, území sloužící, sportu, oddechu (přírodní park), izolační
zeleň, až po např. změny technické či dopravní infrastruktury (přeložky VTL plynovodů,
přeložka venkovního vedení VN, tratě a zařízení železniční dopravy) na území MČ Praha
4 (Michle), Praha 5 (Jinonice, Košíře), Praha 6 (Dejvice, Vokovice, Bubeneč), Praha 8
(Karlín), Praha 9 (Prosek, Vysočany), Praha 10 (Michle), Praha 11 (Chodov), Praha 13
(Stodůlky, Třebonice), Praha 15 (Horní Měcholupy), Praha - Ďáblice, Praha - Řeporyje,
Praha - Libuš (Písnice), Praha - Klánovice, Praha - Slivenec, Praha - Dolní Měcholupy,
Praha - Štěrboholy, Praha - Petrovice a Praha - Březiněves.
Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské distribuční
soustavě (DS), je v naprosté většině předkládaných změn ÚP dostatečně kapacitní místní
distribuční plynovodní síť, provozovaná naší společností Pražská plynárenská Distribuce,
a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., situovaná buďto přímo u dotčených
pozemků (u některých změn jsou na tyto pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní
přípojky, případně jsou zde s naší společností níže uvedeným postupem projednány
technické podrnínky připojení k DS), nebo je v blízkém dosahu dostupná jako stávající
(resp. předešle navržená v souvislosti s jinými projekty) bez výraznějších problémů.

149

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Jiné
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.
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2985146

Obecně pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných (resp. překládaných)
plynárenských zařízení naší společností provozované DS (včetně zařízení jejich aktivní
protikorozní ochrany a souvisejících technologických objektů) požadujeme v rámci výše
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uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ HMP zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon, v platném znění, zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, ČI. II (přechodná
ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech (řada změn plochou
částečně zasahuje do bezpečnostních pásem provozovaných VTL plynovodů), a
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186,
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 700 03, 905 01, 605 02, 920 21,
920 25, a dalších). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b),
bod 1 energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U vyvolaných
přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického
zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o
zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční
soustavy naší společnosti (uzavření této smlouvy je záležitostí budoucího veřejnoprávního
projednávání projektových dokumentací konkrétních staveb).
Detailní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a přípojek pro
nová odběrná místa, resp. u stávajících odběrných míst při požadavcích na změnu výše
odběru plynu posouzení technických kapacit, obchodního měření apod.) pro možné
případy budoucí plynofikace dle projednávaných změn vlny 29 ÚP SÚ HMP budou nadále
jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k
DS, 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).
V případě, že tento stupeň projednávání řízení o vydání uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ
HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty
78

Krajský úřad Středočeského kraje

Bez připomínek

2985560

Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako dotčený orgán
uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 55b odst. 2, s použitím ust. § 4 odst. 7,
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších
předpisů, toto KOORDINOVANÉ STANOVISKO k veřejnému projednání návrhu změn
vlny 29 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Předmětem Změn ÚP jsou převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území.
Projednávané návrhy Změn ÚP se týkají také veřejně prospěšných staveb (VPS) a
vyjmutí z nerozvojového území.
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí vydává následující:
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č.
zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že k veřejnému projednání
návrhu změn Z3772/29, Z3776/29, Z3777/29, Z3778/29, Z3784/29, Z3785/29, Z3787/29,
Z3789/29, Z3794/29, Z3797/29, Z3801/29, Z3802/29, Z3803/29, Z3804/29Z3805/29,
Z3806/29, Z3808/29, Z3816/29, Z3818/29, Z3819/29, Z3821/29 a Z3846/29 vlny 29 ÚP
SÚ hl. m. Prahy z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště
chráněných území kategorie
přírodní rezervace a přírodní památka, evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích
oblastí soustavy Natura 2000, jakož i vymezení regionálních a nadregionálních územních
systémů ekologické stability, nemá žádné připomínky.
Krajský úřad upozorňuje na formální pochybení u změny Z3784/29, která je podle údajů v
přehledné tabulce situována v k. ú. Dejvice a Vokovice, kdežto přehledové mapce je
znázorněna v k. ú. Šeberov.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí:
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů,
nemá připomínky, neboť změna územního plánu sídelního útvaru se netýká zájmů
uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.
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2. Odbor dopravy
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust.
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu nemá připomínky.
3. Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k
předloženému návrhu změn připomínky, v řešené lokalitě lze vyloučit vliv na území v
zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
Upozorňujeme na chybu v přehledové mapě – změna 3784 je zakreslena v k. ú. Šeberov
na jihu Prahy, jedná se však dle popisu o změnu na Praze 6.
312

MHMPXPGZXW0Y

Nesouhlas

2985640

I. Úvodní informace
1.Subjekt, který tímto podává námitky (dále jen „Dotčený vlastník") proti změně č. 29
územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen jako „Změna ÚP“), je
vlastníkem několika pozemků v k. ú. Písnice, obec Praha. Jedná se o pozemky parc. č.
910/1, 910/8, 910/9, 910/10, 910/11, 910/12, 910/13, 910/14, 910/15, 910/16, 910/17,
910/20, 910/21, dále 912/3, 912/4, 934/3, 934/4, 934/6, 934/7, 934/8, 934/10. 934/13,
935/2. Část těchto pozemků se nachází v ohbí ulice Na Okruhu, v jehož jižním cípu se
pak nachází pozemek parc. č. 934/8 o výměře 696 m2, druh pozemku ostatní plocha (dále
jen „Dotčený pozemek").
2. Dotčený vlastník podal podnět na změnu územního plánu, ke kterému byla přiložena
Koncepční studie bydlem a sportoviště v ulici Na Okruhu v Hrubopisu ze dne 15. 8. 2019.
3. Dotčeným pozemkem, stejně tak jako širšími vztahy v území v souvislosti s plánovanou
výstavbou metra D, se již několik let podrobně zabývá Magistrát hlavního města Prahy,
Odbor územního rozvoje (dále jen „Magistrát"), který pro účely změn v územním plánu
nechal zpracovat územní studii s názvem „Okolí budoucí stanice metra D a krajinné
rozhraní Písnice", vypracovanou Ing. arch. Tomášem Benešem (dále jen „Územní
studie"). Územní studie byla projednána a schválena na zasedání Zastupitelstva hlavního
města Prahy dne 15. 11. 2020, s účinností ke dni 30. 11. 2020.
4. S ohledem na Územní studii Magistrátu pak Dotčený vlastník již nerozpracovával
Koncepční studii z 08/2019 a připomínkoval prostřednictvím IPR Územní studii, její závěry
respektuje a v tomto smyslu pak podává námitky.
5. Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán
územního plánování, informoval veřejnou vyhláškou vyvěšenou dne 24. 8. 2021 o
zahájení řízení o vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29. Z 3784/29. Z
3785/29. Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29,
Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29
a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy s oznámením
o konání veřejného projednám návrhů uvedených změn.
Důkaz:
Výpis z katastru nemovitosti Dotčeného vlastníka (příloha č. 2)
6. Dne 23. 9. 2021 se uskutečnilo veřejné projednání Změny ÚP ve smyslu § 52 a násl.
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „StavZ").
7. Podle § 52 odst. 1 StavZ upravený a posouzený návrh územního plánu, vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, a oznámení o konání veřejného
projednání pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou. Veřejné projednám návrhu a
vyhodnocení se koná nejdříve 15 dnů ode dne doručení. K veřejnému projednám
pořizovatel přizve jednotlivě obec, pro kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány,
krajský úřad, újezdní úřad sousedícího vojenského újezdu a sousední obce, a to nejméně
30 dnů předem.
Podle § 52 odst. 2 StavZ mohou námitky proti návrhu územního plánu podat pouze
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti. Námitky k prvkům náležejícím regulačnímu plánu mohou uplatnit i osoby
uvedené v § 85 odst. 2 StavZ.
Konečně podle § 52 odst. 3 StavZ nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednám
může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odstavce 2 námitky, ve
kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená
práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený
orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného
jednání (§ 50) změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se
nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost
upozorněny.

Z 3794 / 029

Str. 83 z

207

8. Dotčený vlastník podává tímto včas tyto námitky, a to na základě přímého dotčení
Změnou ÚP (konkrétně jednou její částí označenoujako Z 3794), která je nyní
projednávaná. Dotčený vlastník má zato, že jeho návrh pouze reflektuje již dříve
schválené koncepce, jichž by se nyní pořizovatel územního plánu měl držet. Změnu,
kterou Dotčený vlastník navrhuje, již dříve sám pořizovatel vyprojektoval a schválil.
9. Dotčený vlastník tímto uplatňuje následující námitky
II.
Předmět námitek Dotčeného vlastníka
10. Dotčený vlastník skrze institut námitek upozorňuje na nežádoucí stav, který by
Změnou ÚP vzniknul v ohbí ulice Na Okruhu, konkrétně na Dotčeném pozemku. Pro
přehlednost Dotčený vlastník předkládá výřez ortofoto-katastrální mapy, na němž je vidět
situace Předmětného pozemku.
11. Součástí Územní studie pořízené Magistrátem je rovněž návrh řešení v okolí ulic Na
Okruhu, v jejíž blízkosti se nacházejí umělá sportoviště, tj. tenisové kurty, a v přímém
sousedství je naplánováno vybudování dalších sportovišť.
12. Řešení v ulici Na Okruhu dle Územní studie představuje rozšíření obytných ploch,
zejména pak úzkého pruhu pozemků podél ulice Na Okruhu: ,,Největším zásahem je pak
rozšíření jižně od ulice Na Okruhu, kde je vytvořena zastavitelná plocha navazující na
stávající sportoviště, a to ve stejném funkčním využití (SP). V kontextu celkového rozvoje
lokality je tak vytvořena příležitost doplnění o sportovně rekreační využití, navíc nižší
hmoty objektů sportovišť mohou být vhodným přechodovým prvkem mezi mohutnými
domy sídliště a krajinou. V místě stávajících sportovišť je pak hranice upravená dle hranic
parcel, což představuje redukci zastavíteIného území, “ uvádí mimo jiné textová část
Územní studie, a doplňuje: „Blok stávající kolonie rodinných domů je při ulici Na Okruhu
doplněn o menši zastavitelné plochy pro nové domy malého měřítka. Výška je omezena
na 2 - 3 NP. “
13. Menší zastavitelnou plochu představuje i Dotčený pozemek, na němž by díky Územní
studii, která byla následně převzata do platného územního plánu, mohl být vystavěn
menší rodinný dům.
14. Podle Změny ÚP však taková výstavba nebude možná, neboť Dotčený pozemek je
zcela nekoncepčně rozdělen na dvě části, jehož výrazně větší část se zřejmě chybou či
nedopatřením dostala mimo zónu OB, tedy mimo čistě obytnou zónu, v níž by bylo možné
výstavbu realizovat. Dostává se rovněž mimo hranici zastavitelného území obce, což je
zcela v rozporu s původní koncepcí pořizovatele Územní studie i Změny ÚP. Nelogické a
do jisté míry matoucí rozdělení Dotčeného pozemku je patrné na dvou srovnávacích
snímcích (viz dále), kdy na prvním z nich je patrný zákres Dotčeného pozemku Územní
studií do obytné, zastavitelné části obce, a na druhém snímkuje zřetelný jeho nelogický
předěl.
15. Dotčený pozemek je jako jediný v delší řadě pozemků, jež tvoří ulici Na Okruhu a Nad
Libušiným potokem, dotčen takto nelogickou změnou: Dotčený pozemek je navíc rozdělen
na dvě části, což je stav zásadním způsobem nežádoucí, neboť jeho vlastník se ocitá v
právní i faktické nejistotě ohledně možností nakládání s tímto pozemkem.
16. Dotčený vlastník měl za to, že Změna ÚP má vztahy v území vycizelovat, vylepšit a
napravit, nikoliv bezdůvodně konzervovat současný neutěšený stav. Dotčený vlastník měl
za to, že právě z tohoto důvodu byla pořízena Územní studie, která se o nápravu
nesystémových řešení v dotčeném území pokusila. Je proto škoda, že ji Magistrát ve
Změně ÚP nereflektoval.
17. Z Územní studie je rovněž patrné jiné řešení napojení Dotčeného pozemku na okolní
zeleň i pozemní komunikaci. Celá obytná plocha (na výkresech výše souhrnně
označovaná jak OB v sekci B 216) by měla symetricky navazovat z východní strany na
pozemní komunikaci, a ze západní na přiléhající zeleň. Ani toto nápojem však Změna ÚP
nikterak nereflektuje, ačkoliv citlivým návrhem Magistrát disponuje v Územní studii.
18. Stavebník závěrem dodává, že Změnou ÚP je dotčen v mnoha jiných aspektech,
avšak rozhodl se tyto změny akceptovat a nijak proti nim nebrojit: jde například o změnu
pozemku parc. č. 934/3 v k. ú. Písnice, obci Praha, který je za současného stavu
pozemkem stavebním, a Změnou ÚP se jeho status změní na SP — tedy plochu sportu. S
touto změnou však Dotčený vlastník souhlasí, protože je ku prospěchu řešení situace v
daném území. Nereflektování celistvosti Dotčeného pozemku však citlivým zásahem není,
právě naopak.
19. Dotčený vlastník, jak uvedeno výše, je rovněž vlastníkem pozemků v severní části
ulice Na Okruhu, tj. mimo jiné pozemků parc. č. 934/3 a 910/1 (dále jen „Dotčené
pozemky 2“). Rovněž jich se významně dotýká Změna ÚP, bohužel opět nekoncepčním a
nelogickým způsobem. Jak uvedeno výše, Územní studie počítá s kultivací pozemků
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podél pozemní komunikace v ulici Na Okruhu. Součástí této kultivace je výstavba domu; v
současnosti se v místě nachází pouze neudržované zelené a pustnoucí plochy.
20. Tento stav měla změnit Územní studie, která navrhla, že v oblasti Dotčených pozemků
2 ponechá místo k výstavbě domu o maximálně třech nadzemních podlažích. Situace v
místě Dotčených pozemků 2 je patrná na výkresu níže:
21. Na výkresu je zakreslen návrh Změny ÚP (červený úzký obdélník OB), z něhož je
patrné, jaká změna v území má proběhnout: Dotčené pozemky 2 mají být částečně
přeřazeny do kategorie ZP, což je kategorie označující parky, historické zahrady a
hřbitovy. Tato kategorie neumožňuje výstavbu domu, s niž Územní studie počítala. Oblast
na výkresu označená jako B214 měla být využita pro bydlem, což by v případě schválení
Změny ÚP nebylo možné. Stavba domu tak nebude realizovatelná, pokud zůstane Změna
ÚP zachována tak, jak je nyní navržena.
22. Dotčený vlastník proto navrhuje, aby se pořizovatel Změny ÚP, tedy Magistrát, držel
původního návrhu z Územní studie, který v oblasti Dotčených pozemků počítá s
výstavbou domu, a nesnižoval zcela nelogicky masu zastavitelné, obytné plochy.
23. Navrhovatel respektuje a podporuje růst parků a kultivovaných veřejných prostranství,
má však za to, že se tak má dít koncepčně.
24. Dotčený vlastník proto žádá pořizovatele Změny ÚP, tj. Magistrát, aby přijal námitky
Dotčeného vlastníka uvedené v tomto návrhu.

III.
Shrnutí
25. Dotčený vlastník shrnuje, že
a. Návrh Změny ÚP v části Z 3794 je ve vztahu k Dotčenému pozemku bezdůvodnou
fixací závadného současného stavu, který nereflektuje pořízenou a schválenou Územní
studii;
b. Návrh Změny ÚP v části Z 3794 je nelogický, neodůvodněný a neodůvodnitelný
rovněž ve vztahu k Dotčeným pozemkům 2, neboť zcela obrací původní záměr Územní
studie;
c. Návrh Změny ÚP v části Z 3794 není řádně odůvodněný;
d. Návrh Změny ÚP nereflektuje celistvost Dotčeného pozemku, a znemožňuje tak jeho
plánované využití v souladu s Územní studií. Totéž pak platí o Dotčených pozemcích 2.

IV.
Návrh
Dotčený vlastník proto navrhuje, aby byla Změna ÚP upravena ve své části Z 3794, a to
tak, aby byla zcela shodná s návrhem vyhotoveným ve schválené Územní studií, jak
uvedeno shora. Návrh úprav předkládá Dotčený vlastník v příloze č. 3.
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Pražská vodohospodářská
společnost a.s.
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Připomínky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. k oznámení o zahájení řízení o
vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
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:
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Obecné připomínky:
U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je poomínkou výstavby
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní
řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985187

Stanovisko k jednotlivým změnám:
Z3794/29 - severním okrajem plochy OB a plochou SP prochází řady 2 x DN 1200, tyto
řady je nutné respektovat
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Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985195

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.
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v
lokalitě přirozený odtok 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.
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.
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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Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985225

Obecně:
Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromu musí
být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně
jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce
stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle
písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako správce vodohospodářského majetku
hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného
majetku se od data 1.1.2021 prioritně a bezplatně vyjadřují jednotným stanoviskem, a to
na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího
portálu: www.vyjadrovaciportal.cz.
Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů,
územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto
fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy,
notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se
shora specifikované požadavky na formu podání žádosti o stanovisko prostřednictvím
společného vyjadřovacího portálu nemusí použít.
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Z 3797 / 029
Místa
Praha - Klánovice , k.ú. Klánovice
Předmět:
výstavba RD
Z:
čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/
Na:
čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/
název org.

shrnutí

ID vyjádření obsah vyjádření

Souhlas

2985017

dohodovací jednání

1) Městská část
2) Dotčené orgány
15

Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky

10

Hasičský záchranný sbor hlavního
města Prahy

9

Hygienická stanice hlavního města
Prahy se sídlem v Praze

Dopisem podaným dne 5. 8. 2021 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy
(dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82
odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v
souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání
vyjádření (stanoviska) k projednání změn vlny 29 úprav územního plánu sídelního útvaru
hlavního města Prahy. Zástupci HSHMP 24. 9. 2021 shlédli záznam řízení o vydání
změny, HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko):
V rámci předložených změn je:
10. Změna Z 3797/29 akceptovatelná
Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení
hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího 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“
1) Akustická studie, která hodnotí:
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách
způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v
území).
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona;
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As
135/2011 – 246.

14

Městská veterinární správa Státní
veterinární správy
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20

MHMP odbor bezpečnosti – oddělení
preventivní ochrany

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Jiné

2985422

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného
orgánu podle § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Změny č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o vydání změny

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985446

Z hlediska lesů:
V případě ostatních v úvodu uvedených změn vlny 29 nejsou námi chráněné zájmy
dotčeny.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Souhlas

2985475

Z hlediska ochrany vod:
Změna Z 3797/29 – změna kódu míry využití plochy z OB-A na OB-B v k.ú. Klánovice. S
návrhem změny souhlasíme.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985495

Z hlediska ochrany ovzduší:
K jednotlivým návrhům změn Územního plánu hl. m. Prahy vlny č. 29 sdělujeme:
Se změnami Z 3772/29, Z 3776/29, Z 777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29,
Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3821/29, Z 3846/29 souhlasíme bez připomínek.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985517

Z hlediska odpadů:
K návrhu změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme žádné
připomínky.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985538

Z hlediska ochrany přírody:
K návrhu změny změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3785/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany přírody a krajiny
připomínky.

17

MHMP odbor památkové péče

19

MHMP odbor pozemních komunikací
a drah

4

Ministerstvo dopravy

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985080

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021
o zahájení řízení o vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29,
Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z
3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29,
Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(dále jen „Změny ÚP“).
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: 2021
V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m.
Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:
https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_29/VP/OOP.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:
● 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 Vaší
výzvy, uvádí k návrhům změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující připomínky.

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985099

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k návrhům změn vlny 29
ÚP SÚ hl. m. Prahy žádné další připomínky.

6

Ministerstvo obrany

Částečný souhlas

2985323

Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 ÚP SÚ HMP
K čj. : MHMP 1168452/2021
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s
majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Z 3797 / 029

Str. 88 z

207

předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o
zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst.
2 písm. b) stavebního zákona
stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- Ochranné pásmo letiště Kbely, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991
Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní
rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva
obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu
vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových
nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních
prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných
vedení vn a vvn, fotovoltaických elektráren speciálních staveb, zejména staveb s vertikální
ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy) (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. V tomto
vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo
zakázány.
Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých
staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení
povolit Ministerstvo obrany).
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění, kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č.
49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o
živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby)
větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic
mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren,
výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově
omezena nebo zakázána.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat v výš e uveden uvedené
vymezenvymezené územzemí a zapracovat jej do
textovtextové čá sti n návrhu územnzemního pl plánu do o odůvodnvodnění - do
kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- V řešeném území se nachází vzdušné prostory LK D (MCTR - vojenský letecký
okrsek) - letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP –
jev 102a). V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného
vzdušného prostoru určeného k ochraně letového provozu na letištích a letadel letících na
okruhu, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním
letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů – lze vydat územní rozhodnutí a
povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu,
větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např.
střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících
nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany.
Vzhledem k tomu, že vzdušný prostor Ministerstva obrany se dotýka změn
řešených vlnou 29 ÚP SÚ HMP, zapracujte tyto limity do textové části do
odůvodnění - do kapitoly F.
Dotčené lokality řešené ve vlně 29 ÚP SÚ HLMP se dále nachází ve vymezeném
území Ministerstva obrany
- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je
nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona
č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat
územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba
omezena.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, zapracujte tyto
limity do textové části do odůvodnění - do kapitoly F.
Na celém správním území dotčeném změnou je zájem Ministerstva obrany
posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení §
Z 3797 / 029

Str. 89 z

207

175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III.
třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační,
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové
stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.
MO ČR ve veřejném zájmu požaduje o zapracování výše uvedených jevů do textové
části návrhu ÚPD do textové části odůvodnění v následujícím znění:
„Řešená území projednávána v rámci vlny 29 ÚP SÚ HLMP se nachází ve
vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle §175 Stavebního zákona a
stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany
(území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve
smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 238/2021 Sb.). Platné limity v území jsou
obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména
ve výkrese č. 910).“

6

Ministerstvo obrany

Jiné

2985346

Za předpokladu požadovaného zapracování výše uvedeného textu do části
odůvodnění a splnění podmínky výškové limitace v ploše Z 3778/29, nemá
Ministerstvo obrany k předložené vlně 29 ÚP SÚ HMP další připomínky.
Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na
zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v
území.

172

Ministerstvo obrany - Vojenský lesní
úřad

1

Ministerstvo pro místní rozvoj

5

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Bez připomínek

2984635

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle
ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 5. 8. 2021 Vaši žádost čj.
MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 o vydání stanoviska křížení o vydání změn Z
3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29,
Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z
3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předmětem změn ÚP jsou
převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území. Projednávané návrhy změn
ÚP se také týkají veřejně prospěšných staveb a vyjmutí z nerozvojového území. Po
prošetření Vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v
působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se křížení o vydání změn Z 3772/29, Z
3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29,
Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z
3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.

Bez připomínek

2985039

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 j) 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:
Odbor elektroenergetikv a teplárenství nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP") žádné připomínky.
Odbor hornictví nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
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Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor stavební úřad nemá k návrhu změny změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/'29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/2.9, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné
připomínky.
7

Ministerstvo vnitra

3

Ministerstvo životního prostředí

Jiné

2985583

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
§ 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámení o konání
veřejného projednání návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy (dále jen „ÚP“).
MŽP uplatňuje k předmětným změnám ÚP v souladu s ustanovením § 55b odst. 2
stavebního zákona následující stanovisko.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle
ustanovení § 17 písm. a) zákona uplatňuje k níže uvedeným změnám vlny 29 ÚP
vymezovaným na plochách pod ochranou ZPF toto stanovisko:

12

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

Souhlas

2984586

Věc: Návrh změn vlny 29 ÚP SÚ HMP - vyjádření OBÚ ve smyslu § 18 zákona č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
K Vašemu oznámení o návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29 a Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP ze dne 05.08.2021 č.j. MHMP
1168452/2021, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města
Prahy a kraje
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 05.08.2021 pod č.j. SBS 32551/2021/OBÚ-02, Vám
OBÚ sděluje, že uvedené návrhy změn se týkají území, které je situované mimo hranice
stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných
ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek.
OBÚ k tomuto návrhu nemá námitky.

16

Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem

13

Státní energetická inspekce, územní
inspektorát pro hl. město Prahu a
Středočeský kraj

8

Státní pozemkový úřad

11

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

2985248

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s
ustanove-ním § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění
pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. srpna 2021
informována o zahájení řízení k veřejnému projednání vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Po prostudování textových podkladů projednávaných návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy a úplných návrhů na vydání uvedených změn
formou opatření obecné povahy dostupných na internetové adrese
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_
planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
a příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů, přístupných
na inter-netových stránkách ČGS, lze z hlediska geologických zájmů chráněných
zvláštními právními předpisy a z hlediska evidovaných rizikových geofaktorů konstatovat,

3) Vybrané orgány a organizace
162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Z 3797 / 029

Bez připomínek
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že:
162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985270

1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 22. září 2021 na řešených územích nejsou evidována
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 geo-logických 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 zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla
ani registrovaná poddolovaná území s výjimkou změny Z 3778/29.

162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Jiné

2985290

5) Změny Z 3794/29 a Z 3797/29 též okrajově zasahují do Přírodních parků. Z 3794/29 do
PP Modřanská rokle-Cholupice a Z 3797/29 do PP Klánovice-Čihadla. Obě změny by
neměly při dodržování pravidel ochrany přírody ČR negativně narušit zájmová území.

162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985297

6) Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických
fenoménů nemá ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky.
Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje k
zahájení řízení o vydání změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy
další připomínky.

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985373

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 29 bez požadavku VVURÚ předáváme tyto připomínky:

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985402

Z 3772/29, Z 3777/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29,Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29,Z 3821/29, Z 3846/29
Bez připomínek.

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984686

Dopisem č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 obdržela naše organizace
oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29.
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, ke změnám vlny 29 máme následující připomínky:

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984711

Připomínka:
Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území významného
vodního toku Vltava IDVT 10100001 a drobného vodního toku Litovicko – Šáreckého
potoka IDVT 10100230, Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

149

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Bez připomínek
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.

2985121

V rámci současného stupně projednávání se jedná o celkem 22 dílčích změn s označením
Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29
charakteru přeměny funkčního využití pozemků (od návrhů na funkci čistě a všeobecně
obytnou, všeobecně smíšenou, smíšenou městského jádra, přes nerušící výrobu a služby,
veřejnou vybavenost (školstvO, území sloužící, sportu, oddechu (přírodní park), izolační
zeleň, až po např. změny technické či dopravní infrastruktury (přeložky VTL plynovodů,
přeložka venkovního vedení VN, tratě a zařízení železniční dopravy) na území MČ Praha
4 (Michle), Praha 5 (Jinonice, Košíře), Praha 6 (Dejvice, Vokovice, Bubeneč), Praha 8
(Karlín), Praha 9 (Prosek, Vysočany), Praha 10 (Michle), Praha 11 (Chodov), Praha 13
(Stodůlky, Třebonice), Praha 15 (Horní Měcholupy), Praha - Ďáblice, Praha - Řeporyje,
Praha - Libuš (Písnice), Praha - Klánovice, Praha - Slivenec, Praha - Dolní Měcholupy,
Praha - Štěrboholy, Praha - Petrovice a Praha - Březiněves.
Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské distribuční
soustavě (DS), je v naprosté většině předkládaných změn ÚP dostatečně kapacitní místní
distribuční plynovodní síť, provozovaná naší společností Pražská plynárenská Distribuce,
a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., situovaná buďto přímo u dotčených
pozemků (u některých změn jsou na tyto pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní
přípojky, případně jsou zde s naší společností níže uvedeným postupem projednány
technické podrnínky připojení k DS), nebo je v blízkém dosahu dostupná jako stávající
(resp. předešle navržená v souvislosti s jinými projekty) bez výraznějších problémů.

149

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

Z 3797 / 029

2985147

Obecně pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných (resp. překládaných)
plynárenských zařízení naší společností provozované DS (včetně zařízení jejich aktivní
protikorozní ochrany a souvisejících technologických objektů) požadujeme v rámci výše
uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ HMP zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon, v platném znění, zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, ČI. II (přechodná
ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech (řada změn plochou
částečně zasahuje do bezpečnostních pásem provozovaných VTL plynovodů), a
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186,
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 700 03, 905 01, 605 02, 920 21,
920 25, a dalších). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b),
bod 1 energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U vyvolaných
přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického
zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o
zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční
soustavy naší společnosti (uzavření této smlouvy je záležitostí budoucího veřejnoprávního
projednávání projektových dokumentací konkrétních staveb).
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Detailní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a přípojek pro
nová odběrná místa, resp. u stávajících odběrných míst při požadavcích na změnu výše
odběru plynu posouzení technických kapacit, obchodního měření apod.) pro možné
případy budoucí plynofikace dle projednávaných změn vlny 29 ÚP SÚ HMP budou nadále
jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k
DS, 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).
V případě, že tento stupeň projednávání řízení o vydání uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ
HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty
78

Krajský úřad Středočeského kraje

Bez připomínek

2985561

Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako dotčený orgán
uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 55b odst. 2, s použitím ust. § 4 odst. 7,
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších
předpisů, toto KOORDINOVANÉ STANOVISKO k veřejnému projednání návrhu změn
vlny 29 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Předmětem Změn ÚP jsou převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území.
Projednávané návrhy Změn ÚP se týkají také veřejně prospěšných staveb (VPS) a
vyjmutí z nerozvojového území.
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí vydává následující:
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č.
zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že k veřejnému projednání
návrhu změn Z3772/29, Z3776/29, Z3777/29, Z3778/29, Z3784/29, Z3785/29, Z3787/29,
Z3789/29, Z3794/29, Z3797/29, Z3801/29, Z3802/29, Z3803/29, Z3804/29Z3805/29,
Z3806/29, Z3808/29, Z3816/29, Z3818/29, Z3819/29, Z3821/29 a Z3846/29 vlny 29 ÚP
SÚ hl. m. Prahy z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště
chráněných území kategorie
přírodní rezervace a přírodní památka, evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích
oblastí soustavy Natura 2000, jakož i vymezení regionálních a nadregionálních územních
systémů ekologické stability, nemá žádné připomínky.
Krajský úřad upozorňuje na formální pochybení u změny Z3784/29, která je podle údajů v
přehledné tabulce situována v k. ú. Dejvice a Vokovice, kdežto přehledové mapce je
znázorněna v k. ú. Šeberov.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí:
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů,
nemá připomínky, neboť změna územního plánu sídelního útvaru se netýká zájmů
uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.
2. Odbor dopravy
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust.
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu nemá připomínky.
3. Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k
předloženému návrhu změn připomínky, v řešené lokalitě lze vyloučit vliv na území v
zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
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Upozorňujeme na chybu v přehledové mapě – změna 3784 je zakreslena v k. ú. Šeberov
na jihu Prahy, jedná se však dle popisu o změnu na Praze 6.
188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985169

Připomínky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. k oznámení o zahájení řízení o
vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
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 poomínkou výstavby
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní
řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985196

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.
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v
lokalitě přirozený odtok 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.
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.
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

2985226

Obecně:
Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromu musí
být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně
jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce
stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle
písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako správce vodohospodářského majetku
hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného
majetku se od data 1.1.2021 prioritně a bezplatně vyjadřují jednotným stanoviskem, a to
na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího
portálu: www.vyjadrovaciportal.cz.
Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů,
územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto
fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy,
notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se
shora specifikované požadavky na formu podání žádosti o stanovisko prostřednictvím
společného vyjadřovacího portálu nemusí použít.
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Z 3801 / 029
Místa
Praha - Slivenec, k.ú. Slivenec
Předmět:
Výstavba areálu hal s funkcí nerušící výroby
Z:
orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ nerušící výroby a služeb s kódem míry využití území D /VN-D/
Na:
nerušící výroby a služeb s kódem míry využití území D /VN-D/
název org.

shrnutí

ID vyjádření obsah vyjádření

Souhlas

2985018

dohodovací jednání

1) Městská část
2) Dotčené orgány
15

Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky

10

Hasičský záchranný sbor hlavního
města Prahy

9

Hygienická stanice hlavního města
Prahy se sídlem v Praze

Dopisem podaným dne 5. 8. 2021 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy
(dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82
odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v
souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání
vyjádření (stanoviska) k projednání změn vlny 29 úprav územního plánu sídelního útvaru
hlavního města Prahy. Zástupci HSHMP 24. 9. 2021 shlédli záznam řízení o vydání
změny, HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko):
V rámci předložených změn je:
11. Změna Z 3801/29 akceptovatelná
Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení
hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího 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“
1) Akustická studie, která hodnotí:
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách
způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v
území).
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona;
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As
135/2011 – 246.

14

Městská veterinární správa Státní
veterinární správy
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20

MHMP odbor bezpečnosti – oddělení
preventivní ochrany

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Jiné

2985423

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného
orgánu podle § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Změny č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o vydání změny

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985447

Z hlediska lesů:
V případě ostatních v úvodu uvedených změn vlny 29 nejsou námi chráněné zájmy
dotčeny.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Souhlas

2985476

Z hlediska ochrany vod:
Změna Z 3801/29 – změna funkčního využití plochy z OP / VN-D na funkci čistě VN-D za
účelem výstavby areálu hal s nerušící funkcí. S návrhem změny souhlasíme.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985496

Z hlediska ochrany ovzduší:
K jednotlivým návrhům změn Územního plánu hl. m. Prahy vlny č. 29 sdělujeme:
Se změnami Z 3772/29, Z 3776/29, Z 777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29,
Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3821/29, Z 3846/29 souhlasíme bez připomínek.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985518

Z hlediska odpadů:
K návrhu změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme žádné
připomínky.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985539

Z hlediska ochrany přírody:
K návrhu změny změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3785/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany přírody a krajiny
připomínky.

17

MHMP odbor památkové péče

19

MHMP odbor pozemních komunikací
a drah

4

Ministerstvo dopravy

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985081

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021
o zahájení řízení o vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29,
Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z
3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29,
Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(dále jen „Změny ÚP“).
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: 2021
V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m.
Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:
https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_29/VP/OOP.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:
● 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 Vaší
výzvy, uvádí k návrhům změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující připomínky.

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985100

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k návrhům změn vlny 29
ÚP SÚ hl. m. Prahy žádné další připomínky.

6

Ministerstvo obrany

Částečný souhlas

2985324

Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 ÚP SÚ HMP
K čj. : MHMP 1168452/2021
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s
majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
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předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o
zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst.
2 písm. b) stavebního zákona
stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- Ochranné pásmo letiště Kbely, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991
Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní
rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva
obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu
vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových
nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních
prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných
vedení vn a vvn, fotovoltaických elektráren speciálních staveb, zejména staveb s vertikální
ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy) (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. V tomto
vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo
zakázány.
Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých
staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení
povolit Ministerstvo obrany).
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění, kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č.
49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o
živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby)
větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic
mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren,
výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově
omezena nebo zakázána.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat v výš e uveden uvedené
vymezenvymezené územzemí a zapracovat jej do
textovtextové čá sti n návrhu územnzemního pl plánu do o odůvodnvodnění - do
kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- V řešeném území se nachází vzdušné prostory LK D (MCTR - vojenský letecký
okrsek) - letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP –
jev 102a). V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného
vzdušného prostoru určeného k ochraně letového provozu na letištích a letadel letících na
okruhu, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním
letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů – lze vydat územní rozhodnutí a
povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu,
větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např.
střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících
nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany.
Vzhledem k tomu, že vzdušný prostor Ministerstva obrany se dotýka změn
řešených vlnou 29 ÚP SÚ HMP, zapracujte tyto limity do textové části do
odůvodnění - do kapitoly F.
Dotčené lokality řešené ve vlně 29 ÚP SÚ HLMP se dále nachází ve vymezeném
území Ministerstva obrany
- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je
nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona
č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat
územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba
omezena.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, zapracujte tyto
limity do textové části do odůvodnění - do kapitoly F.
Na celém správním území dotčeném změnou je zájem Ministerstva obrany
posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení §
Z 3801 / 029
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175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III.
třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační,
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové
stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.
MO ČR ve veřejném zájmu požaduje o zapracování výše uvedených jevů do textové
části návrhu ÚPD do textové části odůvodnění v následujícím znění:
„Řešená území projednávána v rámci vlny 29 ÚP SÚ HLMP se nachází ve
vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle §175 Stavebního zákona a
stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany
(území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve
smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 238/2021 Sb.). Platné limity v území jsou
obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména
ve výkrese č. 910).“

6

Ministerstvo obrany

Jiné

2985347

Za předpokladu požadovaného zapracování výše uvedeného textu do části
odůvodnění a splnění podmínky výškové limitace v ploše Z 3778/29, nemá
Ministerstvo obrany k předložené vlně 29 ÚP SÚ HMP další připomínky.
Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na
zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v
území.
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Ministerstvo obrany - Vojenský lesní
úřad

1

Ministerstvo pro místní rozvoj

5

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Bez připomínek

2984636

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle
ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 5. 8. 2021 Vaši žádost čj.
MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 o vydání stanoviska křížení o vydání změn Z
3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29,
Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z
3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předmětem změn ÚP jsou
převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území. Projednávané návrhy změn
ÚP se také týkají veřejně prospěšných staveb a vyjmutí z nerozvojového území. Po
prošetření Vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v
působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se křížení o vydání změn Z 3772/29, Z
3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29,
Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z
3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.

Bez připomínek

2985040

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 j) 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:
Odbor elektroenergetikv a teplárenství nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP") žádné připomínky.
Odbor hornictví nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
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Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor stavební úřad nemá k návrhu změny změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/'29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/2.9, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné
připomínky.
7

Ministerstvo vnitra

3

Ministerstvo životního prostředí

Jiné

2985584

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
§ 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámení o konání
veřejného projednání návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy (dále jen „ÚP“).
MŽP uplatňuje k předmětným změnám ÚP v souladu s ustanovením § 55b odst. 2
stavebního zákona následující stanovisko.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle
ustanovení § 17 písm. a) zákona uplatňuje k níže uvedeným změnám vlny 29 ÚP
vymezovaným na plochách pod ochranou ZPF toto stanovisko:

12

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

Souhlas

2984587

Věc: Návrh změn vlny 29 ÚP SÚ HMP - vyjádření OBÚ ve smyslu § 18 zákona č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
K Vašemu oznámení o návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29 a Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP ze dne 05.08.2021 č.j. MHMP
1168452/2021, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města
Prahy a kraje
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 05.08.2021 pod č.j. SBS 32551/2021/OBÚ-02, Vám
OBÚ sděluje, že uvedené návrhy změn se týkají území, které je situované mimo hranice
stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných
ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek.
OBÚ k tomuto návrhu nemá námitky.

16

Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem

13

Státní energetická inspekce, územní
inspektorát pro hl. město Prahu a
Středočeský kraj

8

Státní pozemkový úřad

11

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

2985249

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s
ustanove-ním § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění
pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. srpna 2021
informována o zahájení řízení k veřejnému projednání vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Po prostudování textových podkladů projednávaných návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy a úplných návrhů na vydání uvedených změn
formou opatření obecné povahy dostupných na internetové adrese
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_
planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
a příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů, přístupných
na inter-netových stránkách ČGS, lze z hlediska geologických zájmů chráněných
zvláštními právními předpisy a z hlediska evidovaných rizikových geofaktorů konstatovat,

3) Vybrané orgány a organizace
162

Česká geologická služba - Geofond
ČR
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že:
162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985271

1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 22. září 2021 na řešených územích nejsou evidována
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 geo-logických 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 zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla
ani registrovaná poddolovaná území s výjimkou změny Z 3778/29.

162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985298

6) Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických
fenoménů nemá ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky.
Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje k
zahájení řízení o vydání změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy
další připomínky.

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985374

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 29 bez požadavku VVURÚ předáváme tyto připomínky:
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Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985403

Z 3772/29, Z 3777/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29,Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29,Z 3821/29, Z 3846/29
Bez připomínek.

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984687

Dopisem č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 obdržela naše organizace
oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29.
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, ke změnám vlny 29 máme následující připomínky:

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984712

Připomínka:
Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území významného
vodního toku Vltava IDVT 10100001 a drobného vodního toku Litovicko – Šáreckého
potoka IDVT 10100230, Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

149

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Bez připomínek
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.

2985122

V rámci současného stupně projednávání se jedná o celkem 22 dílčích změn s označením
Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29
charakteru přeměny funkčního využití pozemků (od návrhů na funkci čistě a všeobecně
obytnou, všeobecně smíšenou, smíšenou městského jádra, přes nerušící výrobu a služby,
veřejnou vybavenost (školstvO, území sloužící, sportu, oddechu (přírodní park), izolační
zeleň, až po např. změny technické či dopravní infrastruktury (přeložky VTL plynovodů,
přeložka venkovního vedení VN, tratě a zařízení železniční dopravy) na území MČ Praha
4 (Michle), Praha 5 (Jinonice, Košíře), Praha 6 (Dejvice, Vokovice, Bubeneč), Praha 8
(Karlín), Praha 9 (Prosek, Vysočany), Praha 10 (Michle), Praha 11 (Chodov), Praha 13
(Stodůlky, Třebonice), Praha 15 (Horní Měcholupy), Praha - Ďáblice, Praha - Řeporyje,
Praha - Libuš (Písnice), Praha - Klánovice, Praha - Slivenec, Praha - Dolní Měcholupy,
Praha - Štěrboholy, Praha - Petrovice a Praha - Březiněves.
Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské distribuční
soustavě (DS), je v naprosté většině předkládaných změn ÚP dostatečně kapacitní místní
distribuční plynovodní síť, provozovaná naší společností Pražská plynárenská Distribuce,
a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., situovaná buďto přímo u dotčených
pozemků (u některých změn jsou na tyto pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní
přípojky, případně jsou zde s naší společností níže uvedeným postupem projednány
technické podrnínky připojení k DS), nebo je v blízkém dosahu dostupná jako stávající
(resp. předešle navržená v souvislosti s jinými projekty) bez výraznějších problémů.
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Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Jiné
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.

2985138

U změny Z 3801/29 (plánovaná výstavba areálu hal s funkcí nerušící výroby na
pozemcích mezi ul. K Austisu a Pražským okruhem, Praha - Slivenec) je z přilehlé trasy
VTL plynovodu DN 500 krátkou VTL odbočkou DN 80/50 napojena stávající průmyslová
regulační stanice na sousedním pozemku v majetku společnosti Austis Praha spol. s r.o.
pro odběrné místo tohoto zákazníka K Austisu č.p. 680; vzhledem k tomu, že změnou ÚP
dotčené pozemky jsou rovněž ve vlastnictví téhož subjektu, bude možno případnou
plynofikaci nově vzniklých objektů - za předpokladu jejich budoucí územně správní
evidence pod stejnou domovní adresou odběrněho místa (1j. K Austisu č.p. 680) - řešit
rozšířením stávajícího odběru plynu.
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Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Jiné
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.

2985148

Obecně pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných (resp. překládaných)
plynárenských zařízení naší společností provozované DS (včetně zařízení jejich aktivní
protikorozní ochrany a souvisejících technologických objektů) požadujeme v rámci výše
uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ HMP zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon, v platném znění, zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, ČI. II (přechodná
ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech (řada změn plochou
částečně zasahuje do bezpečnostních pásem provozovaných VTL plynovodů), a
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186,
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 700 03, 905 01, 605 02, 920 21,
920 25, a dalších). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b),
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bod 1 energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U vyvolaných
přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického
zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o
zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční
soustavy naší společnosti (uzavření této smlouvy je záležitostí budoucího veřejnoprávního
projednávání projektových dokumentací konkrétních staveb).
Detailní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a přípojek pro
nová odběrná místa, resp. u stávajících odběrných míst při požadavcích na změnu výše
odběru plynu posouzení technických kapacit, obchodního měření apod.) pro možné
případy budoucí plynofikace dle projednávaných změn vlny 29 ÚP SÚ HMP budou nadále
jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k
DS, 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).
V případě, že tento stupeň projednávání řízení o vydání uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ
HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty
78

Krajský úřad Středočeského kraje

Bez připomínek

2985562

Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako dotčený orgán
uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 55b odst. 2, s použitím ust. § 4 odst. 7,
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších
předpisů, toto KOORDINOVANÉ STANOVISKO k veřejnému projednání návrhu změn
vlny 29 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Předmětem Změn ÚP jsou převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území.
Projednávané návrhy Změn ÚP se týkají také veřejně prospěšných staveb (VPS) a
vyjmutí z nerozvojového území.
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí vydává následující:
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č.
zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že k veřejnému projednání
návrhu změn Z3772/29, Z3776/29, Z3777/29, Z3778/29, Z3784/29, Z3785/29, Z3787/29,
Z3789/29, Z3794/29, Z3797/29, Z3801/29, Z3802/29, Z3803/29, Z3804/29Z3805/29,
Z3806/29, Z3808/29, Z3816/29, Z3818/29, Z3819/29, Z3821/29 a Z3846/29 vlny 29 ÚP
SÚ hl. m. Prahy z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště
chráněných území kategorie
přírodní rezervace a přírodní památka, evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích
oblastí soustavy Natura 2000, jakož i vymezení regionálních a nadregionálních územních
systémů ekologické stability, nemá žádné připomínky.
Krajský úřad upozorňuje na formální pochybení u změny Z3784/29, která je podle údajů v
přehledné tabulce situována v k. ú. Dejvice a Vokovice, kdežto přehledové mapce je
znázorněna v k. ú. Šeberov.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí:
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů,
nemá připomínky, neboť změna územního plánu sídelního útvaru se netýká zájmů
uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.
2. Odbor dopravy
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust.
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu nemá připomínky.
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3. Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k
předloženému návrhu změn připomínky, v řešené lokalitě lze vyloučit vliv na území v
zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
Upozorňujeme na chybu v přehledové mapě – změna 3784 je zakreslena v k. ú. Šeberov
na jihu Prahy, jedná se však dle popisu o změnu na Praze 6.
188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985170

Připomínky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. k oznámení o zahájení řízení o
vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
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 poomínkou výstavby
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní
řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
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Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985197

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.
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v
lokalitě přirozený odtok 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.
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.
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

2985215

Stanovisko k jednotlivým změnám:
Z 3801/29 - upozorňujeme, že v lokalitě není vybudována veřejná kanalizace;

188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985227

Obecně:
Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromu musí
být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně
jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce
stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle
písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako správce vodohospodářského majetku
hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného
majetku se od data 1.1.2021 prioritně a bezplatně vyjadřují jednotným stanoviskem, a to
na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího
portálu: www.vyjadrovaciportal.cz.
Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů,
územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto
fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy,
notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se
shora specifikované požadavky na formu podání žádosti o stanovisko prostřednictvím
společného vyjadřovacího portálu nemusí použít.
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Z 3802 / 029
Místa
Praha 15, k.ú. Horní Měcholupy
Předmět:
Výstavba polyfunkčních objektů
Z:
plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R /DH/
Na:
všeobecně smíšené s kódem míry využití území D /SV-D/
název org.

shrnutí

ID vyjádření obsah vyjádření

Souhlas

2985030

dohodovací jednání

1) Městská část
2) Dotčené orgány
15

Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky

10

Hasičský záchranný sbor hlavního
města Prahy

9

Hygienická stanice hlavního města
Prahy se sídlem v Praze

Dopisem podaným dne 5. 8. 2021 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy
(dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82
odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v
souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání
vyjádření (stanoviska) k projednání změn vlny 29 úprav územního plánu sídelního útvaru
hlavního města Prahy. Zástupci HSHMP 24. 9. 2021 shlédli záznam řízení o vydání
změny, HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko):
V rámci předložených změn je:
12. Změna Z 3802/29 akceptovatelná
Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení
hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího 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“
1) Akustická studie, která hodnotí:
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách
způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v
území).
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona;
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As
135/2011 – 246.

14

Městská veterinární správa Státní
veterinární správy
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20

MHMP odbor bezpečnosti – oddělení
preventivní ochrany

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Jiné

2985435

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného
orgánu podle § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Změny č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o vydání změny

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985458

Z hlediska lesů:
V případě ostatních v úvodu uvedených změn vlny 29 nejsou námi chráněné zájmy
dotčeny.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Souhlas

2985477

Z hlediska ochrany vod:
Změna Z 3802/29 – změna funkčního využití plochy z DH na funkci čistě SV-D za účelem
výstavby polyfunkčních objektů. S návrhem změny souhlasíme.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985506

Z hlediska ochrany ovzduší:
K jednotlivým návrhům změn Územního plánu hl. m. Prahy vlny č. 29 sdělujeme:
Se změnami Z 3772/29, Z 3776/29, Z 777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29,
Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3821/29, Z 3846/29 souhlasíme bez připomínek.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985530

Z hlediska odpadů:
K návrhu změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme žádné
připomínky.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985550

Z hlediska ochrany přírody:
K návrhu změny změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3785/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany přírody a krajiny
připomínky.

17

MHMP odbor památkové péče

19

MHMP odbor pozemních komunikací
a drah

4

Ministerstvo dopravy

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985090

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021
o zahájení řízení o vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29,
Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z
3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29,
Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(dále jen „Změny ÚP“).
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: 2021
V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m.
Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:
https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_29/VP/OOP.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:
● 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 Vaší
výzvy, uvádí k návrhům změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující připomínky.

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985112

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k návrhům změn vlny 29
ÚP SÚ hl. m. Prahy žádné další připomínky.

6

Ministerstvo obrany

Částečný souhlas

2985336

Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 ÚP SÚ HMP
K čj. : MHMP 1168452/2021
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s
majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
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předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o
zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst.
2 písm. b) stavebního zákona
stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- Ochranné pásmo letiště Kbely, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991
Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní
rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva
obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu
vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových
nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních
prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných
vedení vn a vvn, fotovoltaických elektráren speciálních staveb, zejména staveb s vertikální
ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy) (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. V tomto
vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo
zakázány.
Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých
staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení
povolit Ministerstvo obrany).
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění, kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č.
49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o
živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby)
větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic
mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren,
výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově
omezena nebo zakázána.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat v výš e uveden uvedené
vymezenvymezené územzemí a zapracovat jej do
textovtextové čá sti n návrhu územnzemního pl plánu do o odůvodnvodnění - do
kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- V řešeném území se nachází vzdušné prostory LK D (MCTR - vojenský letecký
okrsek) - letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP –
jev 102a). V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného
vzdušného prostoru určeného k ochraně letového provozu na letištích a letadel letících na
okruhu, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním
letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů – lze vydat územní rozhodnutí a
povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu,
větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např.
střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících
nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany.
Vzhledem k tomu, že vzdušný prostor Ministerstva obrany se dotýka změn
řešených vlnou 29 ÚP SÚ HMP, zapracujte tyto limity do textové části do
odůvodnění - do kapitoly F.
Dotčené lokality řešené ve vlně 29 ÚP SÚ HLMP se dále nachází ve vymezeném
území Ministerstva obrany
- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je
nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona
č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat
územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba
omezena.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, zapracujte tyto
limity do textové části do odůvodnění - do kapitoly F.
Na celém správním území dotčeném změnou je zájem Ministerstva obrany
posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení §
Z 3802 / 029
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175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III.
třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační,
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové
stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.
MO ČR ve veřejném zájmu požaduje o zapracování výše uvedených jevů do textové
části návrhu ÚPD do textové části odůvodnění v následujícím znění:
„Řešená území projednávána v rámci vlny 29 ÚP SÚ HLMP se nachází ve
vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle §175 Stavebního zákona a
stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany
(území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve
smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 238/2021 Sb.). Platné limity v území jsou
obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména
ve výkrese č. 910).“

6

Ministerstvo obrany

Jiné

2985359

Za předpokladu požadovaného zapracování výše uvedeného textu do části
odůvodnění a splnění podmínky výškové limitace v ploše Z 3778/29, nemá
Ministerstvo obrany k předložené vlně 29 ÚP SÚ HMP další připomínky.
Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na
zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v
území.

172

Ministerstvo obrany - Vojenský lesní
úřad

1

Ministerstvo pro místní rozvoj

5

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Bez připomínek

2984648

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle
ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 5. 8. 2021 Vaši žádost čj.
MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 o vydání stanoviska křížení o vydání změn Z
3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29,
Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z
3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předmětem změn ÚP jsou
převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území. Projednávané návrhy změn
ÚP se také týkají veřejně prospěšných staveb a vyjmutí z nerozvojového území. Po
prošetření Vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v
působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se křížení o vydání změn Z 3772/29, Z
3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29,
Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z
3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.

Bez připomínek

2985052

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 j) 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:
Odbor elektroenergetikv a teplárenství nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP") žádné připomínky.
Odbor hornictví nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
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Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor stavební úřad nemá k návrhu změny změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/'29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/2.9, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné
připomínky.
7

Ministerstvo vnitra

3

Ministerstvo životního prostředí

Jiné

2985596

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
§ 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámení o konání
veřejného projednání návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy (dále jen „ÚP“).
MŽP uplatňuje k předmětným změnám ÚP v souladu s ustanovením § 55b odst. 2
stavebního zákona následující stanovisko.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle
ustanovení § 17 písm. a) zákona uplatňuje k níže uvedeným změnám vlny 29 ÚP
vymezovaným na plochách pod ochranou ZPF toto stanovisko:

12

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

Souhlas

2984599

Věc: Návrh změn vlny 29 ÚP SÚ HMP - vyjádření OBÚ ve smyslu § 18 zákona č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
K Vašemu oznámení o návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29 a Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP ze dne 05.08.2021 č.j. MHMP
1168452/2021, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města
Prahy a kraje
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 05.08.2021 pod č.j. SBS 32551/2021/OBÚ-02, Vám
OBÚ sděluje, že uvedené návrhy změn se týkají území, které je situované mimo hranice
stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných
ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek.
OBÚ k tomuto návrhu nemá námitky.

16

Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem

13

Státní energetická inspekce, územní
inspektorát pro hl. město Prahu a
Středočeský kraj

8

Státní pozemkový úřad

11

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

2985261

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s
ustanove-ním § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění
pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. srpna 2021
informována o zahájení řízení k veřejnému projednání vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Po prostudování textových podkladů projednávaných návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy a úplných návrhů na vydání uvedených změn
formou opatření obecné povahy dostupných na internetové adrese
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_
planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
a příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů, přístupných
na inter-netových stránkách ČGS, lze z hlediska geologických zájmů chráněných
zvláštními právními předpisy a z hlediska evidovaných rizikových geofaktorů konstatovat,

3) Vybrané orgány a organizace
162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Z 3802 / 029

Bez připomínek
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že:
162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985283

1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 22. září 2021 na řešených územích nejsou evidována
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 geo-logických 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 zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla
ani registrovaná poddolovaná území s výjimkou změny Z 3778/29.

162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985310

6) Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických
fenoménů nemá ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky.
Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje k
zahájení řízení o vydání změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy
další připomínky.

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985386

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 29 bez požadavku VVURÚ předáváme tyto připomínky:

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985413

Z 3772/29, Z 3777/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29,Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29,Z 3821/29, Z 3846/29
Bez připomínek.

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984699

Dopisem č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 obdržela naše organizace
oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29.
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, ke změnám vlny 29 máme následující připomínky:

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984724

Připomínka:
Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území významného
vodního toku Vltava IDVT 10100001 a drobného vodního toku Litovicko – Šáreckého
potoka IDVT 10100230, Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

149

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Bez připomínek
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.

2985134

V rámci současného stupně projednávání se jedná o celkem 22 dílčích změn s označením
Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29
charakteru přeměny funkčního využití pozemků (od návrhů na funkci čistě a všeobecně
obytnou, všeobecně smíšenou, smíšenou městského jádra, přes nerušící výrobu a služby,
veřejnou vybavenost (školstvO, území sloužící, sportu, oddechu (přírodní park), izolační
zeleň, až po např. změny technické či dopravní infrastruktury (přeložky VTL plynovodů,
přeložka venkovního vedení VN, tratě a zařízení železniční dopravy) na území MČ Praha
4 (Michle), Praha 5 (Jinonice, Košíře), Praha 6 (Dejvice, Vokovice, Bubeneč), Praha 8
(Karlín), Praha 9 (Prosek, Vysočany), Praha 10 (Michle), Praha 11 (Chodov), Praha 13
(Stodůlky, Třebonice), Praha 15 (Horní Měcholupy), Praha - Ďáblice, Praha - Řeporyje,
Praha - Libuš (Písnice), Praha - Klánovice, Praha - Slivenec, Praha - Dolní Měcholupy,
Praha - Štěrboholy, Praha - Petrovice a Praha - Březiněves.
Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské distribuční
soustavě (DS), je v naprosté většině předkládaných změn ÚP dostatečně kapacitní místní
distribuční plynovodní síť, provozovaná naší společností Pražská plynárenská Distribuce,
a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., situovaná buďto přímo u dotčených
pozemků (u některých změn jsou na tyto pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní
přípojky, případně jsou zde s naší společností níže uvedeným postupem projednány
technické podrnínky připojení k DS), nebo je v blízkém dosahu dostupná jako stávající
(resp. předešle navržená v souvislosti s jinými projekty) bez výraznějších problémů.

149

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

Z 3802 / 029

2985139

Dále uvádíme, že se změnou Z 3802/29 - všeobecně smíšené území - plánovaná
výstavba polyfunkčních objektů u ul. K Měcholupům a severovýchodně od železniční trati
Praha - Benešov, Praha 15 - Horní Měcholupy
(Viz Odůvodnění : Změna lokálně upravuje koncepci technické Infrastruktury, navrhuje
přeložku VTL plynovodu o dimenzi DN 200 (pozn.: č. trasy 215, majitelem i
provozovatelem předmětného VTL plynovodu je naše společnost Pražská plynárenská
Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.), a to z důvodu kolize s
navrhovanými objekty. Tím zároveň dojde ke zmenšení bezpečnostního pásma
plynovodu. Trasa přeloženého plynovodu se posouvá západně a jižně od původní trasy k
hranici řešeněho území a je vedena ke stávající RS Cl Uhříněves Stavoservis (pozn.: tato
VTL RS o jmenovitém výkonu 5000 Nm3/h v majetku a správě naší společnosti je po
změně evidenčně vedena pod č. 412, nikoliv C1). Přeložka je vymezena dle podkladové
studie „Podkladová studie ke změně č. Z3802", zpracovatel Planhaus s.r.o., z 05/2021,
která byla zcela zohledněna.), a se změnou Z 3819/29 - všeobecně smíšené území plánovaná výstavba polyfunkčního objektu, plocha mezi ulicemi V Parku - Brněnská Roztylská, Praha 11 - Chodov
(Viz Odůvodnění : Změna lokálně upravuje koncepci technické infrastruktury návrhem
přeložky VTL plynovodu o dosavadní dimenzi DN 350 (pozn.: č. trasy 163, majitelem i
provozovatelem předmětného VTL plynovodu je naše společnost Pražská plynárenská
Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.), u přeložky bude dimenze
zredukována na DN 200, jelikož tak naváže na dimenzi stávajícího plynovodu DN 200 v
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oblasti ulice V parku. Tím zároveň dojde ke zmenšení bezpečnostního pásma plynovodu.
Změna byla zpracována na základě podkladové studie „Podkladová studie pro Z
3819/29", zpracovatel koncepční části KYZLINK ARCHITECTS, z 03/2021, která byla
zcela zohledněna.),
v této fázi řízení o vydání změn vlny 29 ÚP SÚ HMP nesouhlasíme.
Požadujeme, aby iniciátoři těchto změn (resp. jimi pověření zpracovatelé zmíněných
studií, projektanti, apod.) rozsah - vedení, charakter, podrobnější tech. parametry
vyvolaných přeložek, odstupové vzdálenosti přeložených VTL potrubí ke konkrétním
objektům, atd., včetně řešení aktivní protikorozní ochrany (např. u změny Z 3802/29
možný vliv elektrifikované železniční trati Praha - Benešov, ke které se souběh VTL
plynovodu DN 200 v navržené trase přeložky více přibližuje) napřed bezrozporově
projednali s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti s předložením
detailnějších podkladů ze studií ohledně navrhovaných přeložek VTL plynovodů.
Teprve následně budeme moci tyto změny Z 3802/29 a Z 3809/29 z hlediska zájmů naší
společnosti, jakožto provozovatele plynárenské DS, potvrdit.
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Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Jiné
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.

2985160

Obecně pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných (resp. překládaných)
plynárenských zařízení naší společností provozované DS (včetně zařízení jejich aktivní
protikorozní ochrany a souvisejících technologických objektů) požadujeme v rámci výše
uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ HMP zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon, v platném znění, zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, ČI. II (přechodná
ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech (řada změn plochou
částečně zasahuje do bezpečnostních pásem provozovaných VTL plynovodů), a
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186,
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 700 03, 905 01, 605 02, 920 21,
920 25, a dalších). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b),
bod 1 energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U vyvolaných
přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického
zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o
zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční
soustavy naší společnosti (uzavření této smlouvy je záležitostí budoucího veřejnoprávního
projednávání projektových dokumentací konkrétních staveb).
Detailní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a přípojek pro
nová odběrná místa, resp. u stávajících odběrných míst při požadavcích na změnu výše
odběru plynu posouzení technických kapacit, obchodního měření apod.) pro možné
případy budoucí plynofikace dle projednávaných změn vlny 29 ÚP SÚ HMP budou nadále
jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k
DS, 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).
V případě, že tento stupeň projednávání řízení o vydání uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ
HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty
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Krajský úřad Středočeského kraje

Bez připomínek
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Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako dotčený orgán
uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 55b odst. 2, s použitím ust. § 4 odst. 7,
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších
předpisů, toto KOORDINOVANÉ STANOVISKO k veřejnému projednání návrhu změn
vlny 29 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Předmětem Změn ÚP jsou převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území.
Projednávané návrhy Změn ÚP se týkají také veřejně prospěšných staveb (VPS) a
vyjmutí z nerozvojového území.
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí vydává následující:
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č.
zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že k veřejnému projednání
návrhu změn Z3772/29, Z3776/29, Z3777/29, Z3778/29, Z3784/29, Z3785/29, Z3787/29,
Z3789/29, Z3794/29, Z3797/29, Z3801/29, Z3802/29, Z3803/29, Z3804/29Z3805/29,
Z3806/29, Z3808/29, Z3816/29, Z3818/29, Z3819/29, Z3821/29 a Z3846/29 vlny 29 ÚP
SÚ hl. m. Prahy z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště
chráněných území kategorie
přírodní rezervace a přírodní památka, evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích
oblastí soustavy Natura 2000, jakož i vymezení regionálních a nadregionálních územních
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systémů ekologické stability, nemá žádné připomínky.
Krajský úřad upozorňuje na formální pochybení u změny Z3784/29, která je podle údajů v
přehledné tabulce situována v k. ú. Dejvice a Vokovice, kdežto přehledové mapce je
znázorněna v k. ú. Šeberov.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí:
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů,
nemá připomínky, neboť změna územního plánu sídelního útvaru se netýká zájmů
uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.
2. Odbor dopravy
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust.
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu nemá připomínky.
3. Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k
předloženému návrhu změn připomínky, v řešené lokalitě lze vyloučit vliv na území v
zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
Upozorňujeme na chybu v přehledové mapě – změna 3784 je zakreslena v k. ú. Šeberov
na jihu Prahy, jedná se však dle popisu o změnu na Praze 6.
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Připomínky ke změně Z3802/029 územního plánu hlavního města Praha na základě
podnětu P465/2019 a vyhodnocení Jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
I. Úvod
OUR MHMP, jakožto pořizovatel návrhu územního plánu, provedl veřejné projednání dne
23.09.2021 změny Z3802/029 spočívající ve změně funkčního uspořádání z funkce DH na
funkci SV-D
Předkladatelka tímto podáním uplatňuje své připomínky vůči návrhu změny územního
plánu Z3802/029 (dále jen „Návrh změny ÚP").
Předkladatelka nesouhlasí s navrhovanou změnu funkčního využití Pozemku. Zatímco
stávajícím územním plánem je plocha Pozemku určena převážně funkce DH, v nichž
může realizovat svůj podnikatelský záměr- úklidová firma. Návrhem změny ÚP je plocha
určena k využití SV-D.
Předkladatelka proto uplatňuje připomínky vůči funkčnímu vymezení Pozemku v Návrhu
změny ÚP, a to (i) z důvodu, rozporu s veřejnými zájmy a (ii) z důvodu způsobení škody a
zmaření investice manželů.
V textu budeme využívat zkratky tak, jak jsou obecně zažité (např. VPS - veřejně
prospěšné stavby, VPO - veřejně prospěšná opatření, ÚP - územní plán, ÚPD - územně
plánovací dokumentace, ÚAP - územně analytické podklady, ÚSES - územní systém
ekologické stability, SZ - zákon č. 183/2006 Sb. atp.).
II. Představení záměru na Pozemku
1. Předkladatelka využívá předmětný pozemek pro podnikatelské využití dlouhodobě.
Tento záměr Předkladatelka již komunikovali s MČ.
Předkladatelka legitimně očekává (s ohledem na vymezení plochy ve stávajícím územním
plánu a s ohledem na dlouhodobý zájem v zájmu zvýšení zaměstnaností a životní úrovně
obyvatelstva), že bude moci svůj projekt a svoji činnost na tomto území realizovat.
Navrhovaná změna funkčního využití plochy (Pozemku) z dosavadního určení do plochy
SV-D realizaci tohoto záměru zcela znemožňuje.
Takový výsledek je však v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, jakož i s
veřejným zájmem a s principem omezování vzniku škod a zejména zcela nabourává
legitimní očekávání předkladatelky ve způsobu využití jejího Pozemku.
III. Rozpor Návrhu změny ÚP s veřejnými zájmy
Proces územního plánování je zejména procesem vážení zájmů veřejných a zájmů
soukromých (obyvatel, investorů atp.) ve smyslu ust. § 18 odst. 1 SZ. Soudní praxe
potvrzuje, že „(...) cílem územního plánování je rozvoj dotčeného území. Ten je chápán
jako zajištěni souladu mezi výstavbou a požadavkem udržitelného rozvoje území (soulad
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s požadavky na příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a kohezi společenství.
Tento cíl je pak zajišťován cestou vzájemné koordinace veřejných a soukromých zájmů v
horizontálních i vertikálních rovinách."^ Nejvyšší
správní soud už také judikoval, že jakkoli je územní plán výsledkem určité politické
procedury, „je vůle politické Jednotky, která o něm rozhoduje, tedy ve své podstatě obce
rozhodující svými orgány, omezena, a to nikoli nevýznamně, požadavkem nevybočení z
určitých věcných
(urbanistických, ekologických, ekonomických a dalších) mantinelů daných zákonnými
pravidly územního plánování".
V daném případě ale pořizovatel územního plánu, resp. jeho projektanti, zcela opomněli
vážit zájmy hospodářské, jakož i zájmy socioekonomické a demografické.
Pozemek se nalézá v přímém sousedství železnice a dále pak mezi komunikacemi
Hornoměcholupská, Kutnohorská a K Měcholupům. Existence veškeré infrastruktury
včetně dopravní současné využití v lokalitě významně usnadňuje (nadto je v souladu se
záměry PUR ČR,
podle které je „cílem účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné
rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji
území omezuje negativní důsledky subordinace pro udržitelný rozvoj územř^). V daném
místě je takový rozvoj
území bezpochyby primárně ve veřejném zájmu.
V rozporu s očekáváním předkladatelky zpracovatel Návrhu změny ÚP (resp. projektanti)
vůbec nehodnotili (nikterak nekvantifikovali) ani nepoměřovali očekávatelná pozitiva a
negativa současného využití na Pozemku. Jednoznačným pozitivem (v Návrhu změny ÚP
vůbec nehodnoceným) je především zvýšení zaměstnanosti.
Dalším pozitivem je očekávatelný vysoký veřejný ekonomický přínos, a to jak přímý (daň z
příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob a příslušné odvody zaměstnavatelů
do systému sociálního a zdravotního pojištění, daň z nemovitých věcí, daň z přidané
hodnoty), tak nepřímý (vytvoření pracovních míst v lokalitě, vytvoření návazných
pracovních míst, snížení nákladů na nezaměstnané, atd.)
Pokud je změna funkčního využití Pozemku vyvolána obavami o ochranu přírody,
zejména obavami o ochranu ohrožených živočišných a/nebo rostlinných druhů, potom je
povinností zpracovatele Návrhu změny ÚP takovou obavu kvalifikovaně zdůvodnit a
podložit, provedením biologického hodnocení lokality, včetně opakovaných místních
průzkumů výskytu ohrožených druhů.
Výše uvedená pozitiva je nutné konkrétně kvantifikovat (vyčíslit) a poměřit je s
případnými výše uvedenými (příp. jinými) negativy. Takové poměření bylo
zpracovatelem Návrhu změny ÚP zcela opomenuto/ignorováno.
Lze uzavřít, že Návrh změny ÚP je (i) nepřezkoumatelný z pohledu neodůvodnění
střetu veřejných zájmů a zejména je (ii) v rozporu s veřejnými zájmy jak v oblasti
socio-ekonomické, hospodářské, tak i v oblasti zlepšování zaměstnanosti a v
oblasti demografické.
Jako takový by měl být Návrh změny ÚP zamítnut ZHMP.
IV. Hrozící škody za zmaření investice Společnosti
Jak Předkladatelka avizovala, na Pozemku realizuje svůj podnikatelský záměr. V zájmu
předcházení budoucím sporům považuje za vhodné upozornit na riziko škody velkého
rozsahu, která jí hrozí, pokud dojde k navrhované změně funkčního využití Pozemku.
Předkladatelka již investovala vysokou částku a je připravena se náhrady škody domáhat.
Škodu přitom představují zejména marně vynaložené investice a ušlý zisk z
nerealizovaného podnikatelského záměru.
V. Závěr
Závěrem žádám o zohlednění a posouzení veškerých připomínek a změnu
navrhovaného funkčního využití plochy Pozemku zamítnout.
Jsem připravena v zájmu předcházení sporů vést diskuzi a společně hledat možná
řešení nejlepšího využití pozemku v souladu s naším podnikatelským záměrem..
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Připomínky ke změně Z3802/029 územního plánu hlavního města Praha na základě
podnětu P465/2019 a vyhodnocení Jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
I. Úvod
OUR MHMP, jakožto pořizovatel návrhu územního plánu, provedl veřejné projednání dne
23.09.2021 změny Z3802/029 spočívající ve změně funkčního uspořádání z funkce DH na
funkci SV-D
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Předkladatel tímto podáním uplatňuje své připomínky vůči návrhu změny územního plánu
Z3802/029 (dále jen „Návrh změny ÚP").
Předkladatel nesouhlasí s navrhovanou změnu funkčního využití Pozemku. Zatímco
stávajícím územním plánem je plocha Pozemku určena převážně funkce DH, v nichž
může realizovat svůj podnikatelský záměr- servis motorových vozidel. Návrhem změny
ÚP je plocha určena k využití SV-D.
Předkladatel proto uplatňuje připomínky vůči funkčnímu vymezení Pozemku v Návrhu
změny ÚP, a to (i) z důvodu, rozporu s veřejnými zájmy a (ii) z důvodu způsobení škody a
zmaření investice manželů.
V textu budeme využívat zkratky tak, jak jsou obecně zažité (např. VPS - veřejně
prospěšné stavby, VPO - veřejně prospěšná opatření, ÚP - územní plán, ÚPD - územně
plánovací dokumentace, ÚAP - územně analytické podklady, ÚSES - územní systém
ekologické stability, SZ - zákon č. 183/2006 Sb. atp.).
II. Představení záměru na Pozemku
1. Předkladatel využívá předmětný pozemek pro podnikatelské využití dlouhodobě. Tento
záměr Předkladatel již komunikovali s MČ.
Předkladatel legitimně očekává (s ohledem na vymezení plochy ve stávajícím územním
plánu a s ohledem na dlouhodobý zájem v zájmu zvýšení zaměstnanosti a životní úrovně
obyvatelstva), že bude moci svůj projekt a svoji činnost na tomto území realizovat.
Navrhovaná změna funkčního využití plochy (Pozemku) z dosavadního určení do plochy
SV-D realizaci tohoto záměru zcela znemožňuje.
Takový výsledek je však v rozporu s cíli a úkoly územního plánování. Jakož i s
veřejným zájmem a s principem omezování vzniku škod a zejména zcela nabourává
legitimní očekávání předkladatele ve způsobu využití Jeho Pozemku.
III. Rozpor Návrhu změny ÚP s veřejnými zájmy
Proces územního plánování je zejména procesem vážení zájmů veřejných a zájmů
soukromých (obyvatel, investorů atp.) ve smyslu ust. § 18 odst. 1 SZ. Soudní praxe
potvrzuje, že „(...) cílem územního plánování je rozvoj dotčeného území. Ten je chápán
jako zajištěni souladu mezi výstavbou a požadavkem udržitelného rozvoje území (soulad
s požadavky na příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a kohezi společenství.
Tento cíl je pak zajišťován cestou vzájemné koordinace veřejných a soukromých zájmů v
horizontálních i vertikálních rovinách. Nejvyšší správní soud už také judikoval, že jakkoli je
územní plán výsledkem určité politické procedury. Je vůle politické jednotky, která o něm
rozhoduje, tedy ve své podstatě obce rozhodující svými orgány, omezena, a to nikoli
nevýznamně, požadavkem nevybočení z určitých věcných (urbanistických, ekologických,
ekonomických a dalších) mantinelů daných zákonnými pravidly územního plánování.
V daném případě ale pořizovatel územního plánu, resp. jeho projektanti, zcela opomněli
vážit zájmy hospodářské, jakož i zájmy socioekonomické a demografické.
Pozemek se nalézá v přímém sousedství železnice a dále pak mezi komunikacemi
Hornoměcholupská, Kutnohorská a K Měcholupům. Existence veškerě infrastruktury
včetně dopravní současné využití v lokalitě významně usnadňuje (nadto je v souladu se
záměry PUR ČR, podle kterě je „cílem účelné využívání a uspořádání území úsporné v
nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky subordinace pro
udržitelný rozvoj území"^). V daném místě je takový rozvoj území bezpochyby primárně
ve veřejném zájmu.
V rozporu s očekáváním předkladatele zpracovatel Návrhu změny ÚP (resp. projektanti)
vůbec nehodnotili (nikterak nekvantifikovali) ani nepoměřovali očekávatelná pozitiva a
negativa současného využití na Pozemku. Jednoznačným pozitivem (v Návrhu změny ÚP
vůbec nehodnoceným) je především zvýšení zaměstnanosti.
Dalším pozitivem je očekávatelný vysoký veřejný ekonomický přínos, a to jak přímý (daň z
příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob a příslušné odvody zaměstnavatelů
do systému sociálního a zdravotního pojištění, daň z nemovitých věcí, daň z přidané
hodnoty), tak nepřímý (vytvoření pracovních míst v lokalitě, vytvoření návazných
pracovních míst, snížení nákladů na nezaměstnané, atd.)
Pokud je změna funkčního využití Pozemku vyvolána obavami o ochranu přírody,
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zejména obavami o ochranu ohrožených živočišných a/nebo rostlinných druhů, potom je
povinností zpracovatele Návrhu změny ÚP takovou obavu kvalifikovaně zdůvodnit a
podložit, provedením biologického hodnocení lokality, včetně opakovaných místních
průzkumů výskytu ohrožených druhů.
Výše uvedená pozitiva je nutné konkrétně kvantifikovat (vyčíslit) a poměřit je s
případnými výše uvedenými (příp. jinými) negativy. Takové poměření bylo
zpracovatelem Návrhu změny ÚP zcela opomenuto/ignorováno.
Lze uzavřít, že Návrh změny ÚP je (i) nepřezkoumatelný z pohledu neodůvodnění
střetu veřejných zájmů a zejména je (ii) v rozporu s veřejnými zájmy jak v oblasti
socio-ekonomické, hospodářské, tak i v oblasti zlepšování zaměstnanosti a v
oblasti demografické.
Jako takový by měl být Návrh změny ÚP zamítnut ZHMP.
IV. Hrozící škody za zmaření investice Společnosti
Jak Předkladatel avizoval, na Pozemku realizuje svůj podnikatelský záměr. V zájmu
předcházení budoucím sporům považuje za vhodné upozornit na riziko škody velkého
rozsahu, která mu hrozí, pokud dojde k navrhované změně funkčního využití Pozemku.
Předkladatel již investoval vysokou částku a je připraven se náhrady škody domáhat.
Škodu přitom představují zejména marně vynaložené investice a ušlý zisk z
nerealizovaného podnikatelského záměru.
V. Závěr
Závěrem žádám o zohlednění a posouzení veškerých našich připomínek a změnu
navrhovaného funkčního využití plochy Pozemku zamítnout.
Jsem připraven v zájmu předcházení sporů vést diskuzi a společně hledat možná
řešení nejlepšího využití pozemku v souladu s naším podnikatelským záměrem..
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I. Úvod
OUR MHMP, jakožto pořizovatel návrhu územního plánu, provedl veřejné projednání dne
23.09.2021 změny Z3802/029 spočívající ve změně funkčního uspořádání z funkce DH na
funkci SV-D
Předkladatel tímto podáním uplatňuje své připomínky vůči návrhu změny územního plánu
Z3802/029 (dále jen „Návrh změny ÚP").
Předkladatel nesouhlasí s navrhovanou změnu funkčního využití Pozemku. Zatímco
stávajícím územním plánem je plocha Pozemku určena převážně funkce DH, v nichž
může realizovat svůj podnikatelský záměr - půjčovna stavebních strojů, návrhem změny
ÚP je plocha určena k využití SV-D.
Předkladatel proto uplatňuje připomínky vůči funkčnímu vymezení Pozemku v Návrhu
změny ÚP, a to (i) z důvodu, rozporu s veřejnými zájmy a (ii) z důvodu způsobení škody a
zmaření investice předkladatele.
V textu budeme využívat zkratky tak, jak jsou obecně zažité (např. VPS - veřejně
prospěšné stavby, VPO - veřejně prospěšná opatření, ÚP - územní plán, ÚPD - územně
plánovací dokumentace, ÚAP - územně analytické podklady, ÚSES - územní systém
ekologické stability, SZ - zákon č. 183/2006 Sb. atp.).
II. Představení záměru na Pozemku
1. Předkladatel využívá předmětný pozemek pro podnikatelské využití dlouhodobě. Tento
záměr Předkladatel již komunikovali s MČ.
Předkladatel legitimně očekává (s ohledem na vymezení plochy ve stávajícím územním
plánu a s ohledem na dlouhodobý zájem v zájmu zvýšení zaměstnanosti a životní úrovně
obyvatelstva), že bude moci svůj projekt a svoji činnost na tomto území realizovat.
Navrhovaná změna funkčního využití plochy (Pozemku) z dosavadního určení do plochy
SV-D realizaci tohoto záměru zcela znemožňuje.
Takový výsledek je však v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, jakož i s
veřejným zájmem a s principem omezování vzniku škod a zejména zcela nabourává
legitimní očekávání předkladatele ve způsobu využití jeho Pozemku.
III. Rozpor Návrhu změny ÚP s veřejnými zájmy
Proces územního plánování je zejména procesem vážení zájmů veřejných a zájmů
soukromých (obyvatel, investorů atp.) ve smyslu ust. § 18 odst. 1 SZ. Soudní praxe
potvrzuje, že „(...) cílem územního plánování je rozvoj dotčeného území. Ten Je chápán
Jako zajištění souladu mezi výstavbou a požadavkem udržitelného rozvoje území (soulad
s požadavky na příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a kohezi společenství.
Tento cíl Je pak zajišťován cestou vzájemné koordinace veřejných a soukromých zájmů v
horizontálních i vertikálních rovinách." Nejvyšší správní soud už také judikoval, že jakkoli
je územní plán výsledkem určité politické procedury. Je vůle politické Jednotky, která o
něm rozhoduje, tedy ve své podstatě obce rozhodující svými orgány, omezena, a to nikoli
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nevýznamně, požadavkem nevybočení z určitých věcných (urbanistických, ekologických,
ekonomických a dalších) mantinelů daných zákonnými pravidly územního plánování".
V daném případě ale pořizovatel územního plánu, resp. jeho projektanti, zcela opomněli
vážit zájmy hospodářské, jakož i zájmy socioekonomické a demografické.
Pozemek se nalézá v přímém sousedství železnice a dále pak mezi komunikacemi
Hornoměcholupská, Kutnohorská a K Měcholupům. Existence veškeré infrastruktury
včetně dopravní současné využití v lokalitě významně usnadňuje (nadto je v souladu se
záměry PUR ČR, podle které je „cílem účelné využívání a uspořádání území úsporné v
nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky subordinate pro
udržitelný rozvoj území"). V daném místě je takový rozvoj území bezpochyby primárně ve
veřejném zájmu.
V rozporu s očekáváním předkladatele zpracovatel Návrhu změny ÚP (resp. projektanti)
vůbec nehodnotili (nikterak nekvantifikovali) ani nepoměřovali očekávatelná pozitiva a
negativa současného využití na Pozemku. Jednoznačným pozitivem (v Návrhu změny ÚP
vůbec nehodnoceným) je především zvýšení zaměstnanosti.
Dalším pozitivem je očekávatelný vysoký veřejný ekonomický přínos, a to jak přímý (daň z
příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob a příslušné odvody zaměstnavatelů
do systému sociálního a zdravotního pojištění, daň z nemovitých věcí, daň z přidané
hodnoty), tak nepřímý (vytvoření pracovních míst v lokalitě, vytvoření návazných
pracovních míst, snížení nákladů na nezaměstnané, atd.)
Pokud je změna funkčního využití Pozemku vyvolána obavami o ochranu přírody,
zejména obavami o ochranu ohrožených živočišných a/nebo rostlinných druhů, potom je
povinností zpracovatele Návrhu změny ÚP takovou obavu kvalifikovaně zdůvodnit a
podložit, provedením biologického hodnocení lokality, včetně opakovaných místních
průzkumů výskytu ohrožených druhů.
Výše uvedená pozitiva je nutné konkrétně kvantifikovat (vyčíslit) a poměřit Je s
případnými výše uvedenými (příp. jinými) negativy. Takové poměření bylo
zpracovatelem Návrhu změny ÚP zcela opomenuto/ignorováno.
Lze uzavřít, že Návrh změny ÚP je (i) nepřezkoumatelný z pohledu neodůvodnění
střetu veřejných zájmů a zejména je (ii) v rozporu s veřejnými zájmy jak v oblasti
socio-ekonomické, hospodářské, tak i v oblasti zlepšování zaměstnanosti a v
oblasti demografické.
Jako takový by měl být Návrh změny ÚP zamítnut ZHMP.
IV. Hrozící škody za zmaření investice Společnosti
Jak Předkladatel avizoval, na Pozemku realizuje svůj podnikatelský záměr. V zájmu
předcházení budoucím sporům považuje za vhodné upozornit na riziko škody velkého
rozsahu, která mu hrozí, pokud dojde k navrhované zméně funkčního využití Pozemku.
Předkladatel již investoval vysokou částku a je připraven se náhrady škody domáhat.
Škodu přitom představují zejména marně vynaložené investice a ušlý zisk z
nerealizovaného podnikatelského záměru.
V. Závěr
Závěrem žádám o zohlednění a posouzení veškerých našich připomínek a změnu
navrhovaného funkčního využití plochy Pozemku zamítnout.
Jsem připraven v zájmu předcházení sporů vést diskuzi a společně hledat možná
řešení nejlepšího využití pozemku v souladu s naším podnikatelským záměrem..
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Připomínky ke změně Z3802/029 územního plánu hlavního města Praha na základě
podnětu P465/2019 a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
I. Úvod
OUR MHMP, jakožto pořizovatel návrhu územního plánu, provedl veřejné projednání dne
23.09.2021 změny Z3802/029 spočívající ve změně funkčního uspořádání z funkce DH na
funkci SV-D
Předkladatel tímto podáním uplatňuje své připomínky vůči návrhu změny územního plánu
Z3802/029 (dále jen „Návrh změny ÚP").
Předkladatel nesouhlasí s navrhovanou změnu funkčního využití Pozemku. Zatímco
stávajícím územním plánem je plocha Pozemku určena převážně funkce DH, v nichž
může realizovat svůj podnikatelský záměr - stanice technické kontroly. Návrhem změny
ÚP je plocha určena k využití SV-D.
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Předkladatel proto uplatňuje připomínky vůči funkčnímu vymezení Pozemku v Návrhu
změny ÚP, a to (i) z důvodu, rozporu s veřejnými zájmy a (ii) z důvodu způsobení škody a
zmaření investice manželů.
V textu budeme využívat zkratky tak, jak jsou obecně zažité (např. VPS - veřejně
prospěšné stavby, VPO - veřejně prospěšná opatření, ÚP - územní plán, ÚPD - územně
plánovací dokumentace, ÚAP - územně analytické podklady, ÚSES - územní systém
ekologické stability, SZ -zákon č. 183/2006 Sb. atp.).
II. Představení záměru na Pozemku
1. Předkladatel využívá předmětný pozemek pro podnikatelské využití dlouhodobě. Tento
záměr Předkladatel již komunikovali s MČ.
Předkladatel legitimně očekává (s ohledem na vymezení plochy ve stávajícím územním
plánu a s ohledem na dlouhodobý zájem v zájmu zvýšení zaměstnanosti a životní úrovně
obyvatelstva), že bude moci svůj projekt a svoji činnost na tomto území realizovat.
Navrhovaná změna funkčního využití plochy (Pozemku) z dosavadního určení do plochy
SV-D realizaci tohoto záměru zcela znemožňuje.
Takový výsledek je však v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, jakož i s
veřejným zájmem a s principem omezování vzniku škod a zejména zcela nabourává
legitimní očekávání předkladatele ve způsobu využití jeho Pozemku.
III. Rozpor Návrhu změny ÚP s veřejnými zájmy
Proces územního plánování je zejména procesem vážení zájmů veřejných a zájmů
soukromých (obyvatel, investorů atp.) ve smyslu ust. § 18 odst. 1 SZ. Soudní praxe
potvrzuje, že „(...) cílem územního plánování je rozvoj dotčeného území. Ten je chápán
jako zajištění souladu mezi výstavbou a požadavkem udržitelného rozvoje území (soulad
s požadavky na příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a kohezi společenství.
Tento cíl je pak zajišťován cestou vzájemné koordinace veřejných a soukromých zájmů v
horizontálních i vertikálních rovinách." Nejvyšší správní soud už také judikoval, že jakkoli
je územní plán výsledkem určité politické procedury, „je vůle politické jednotky, která o
něm rozhoduje, tedy ve své podstatě obce rozhodující svými orgány, omezena, a to nikoli
nevýznamně, požadavkem nevybočení z určitých věcných (urbanistických, ekologických,
ekonomických a dalších) mantineiů daných zákonnými pravidly územního plánování".
V daném případě ale pořizovatel územního plánu, resp. jeho projektanti, zcela opomněli
vážit zájmy hospodářské, jakož i zájmy socioekonomické a demografické.
Pozemek se nalézá v přímém sousedství železnice a dále pak mezi komunikacemi
Hornoměcholupská, Kutnohorská a K Měcholupům. Existence veškeré infrastruktury
včetně dopravní současné využití v lokalitě významně usnadňuje (nadto je v souladu se
záměry PUR ČR, podle které je „cílem účelné využívání a uspořádání území úsporné v
nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky subordinace pro
udržitelný rozvoj územi"^). V daném místě je takový rozvoj území bezpochyby primárně ve
veřejném zájmu.
V rozporu s očekáváním předkladatele zpracovatel Návrhu změny ÚP (resp. projektanti)
vůbec nehodnotili (nikterak nekvantifikovali) ani nepoměřovali očekávatelná pozitiva a
negativa současného využití na Pozemku. Jednoznačným pozitivem (v Návrhu změny ÚP
vůbec nehodnoceným) je především zvýšení zaměstnanosti.
Dalším pozitivem je očekávatelný vysoký veřejný ekonomický přínos, a to jak přímý (daň z
příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob a příslušné odvody zaměstnavatelů
do systému sociálního a zdravotního pojištění, daň z nemovitých věcí, daň z přidané
hodnoty), tak nepřímý (vytvoření pracovních míst v lokalitě, vytvoření návazných
pracovních míst, snížení nákladů na nezaměstnané, atd.)
Pokud je změna funkčního využití Pozemku vyvolána obavami o ochranu přírody,
zejména obavami o ochranu ohrožených živočišných a/nebo rostlinných druhů, potom je
povinností zpracovatele Návrhu změny ÚP takovou obavu kvalifikovaně zdůvodnit a
podložit, provedením biologického hodnocení lokality, včetně opakovaných místních
průzkumů výskytu ohrožených druhů.
Výše uvedená pozitiva je nutné konkrétně kvantifikovat (vyčíslit) a poměřit Je s
případnými výše uvedenými (příp. jinými) negativy. Takové poměření bylo
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zpracovatelem Návrhu změny ÚP zcela opomenuto/ignorováno.
Lze uzavřít, že Návrh změny ÚP je (i) nepřezkoumatelný z pohledu neodůvodnění
střetu veřejných zájmů a zejména je (ii) v rozporu s veřejnými zájmy jak v oblasti
socio-ekonomické, hospodářské, tak i v oblasti zlepšování zaměstnanosti a v
oblasti demografické.
Jako takový by měl být Návrh změny ÚP zamítnut ZHMP.
IV. Hrozící škody za zmaření investice Společnosti
Jak Předkladatel avizoval, na Pozemku realizuje svůj podnikatelský záměr. V zájmu
předcházení budoucím sporům považuje za vhodné upozornit na riziko škody velkého
rozsahu, která mu hrozí, pokud dojde k navrhované změně funkčního využití Pozemku.
Předkladatel již investoval vysokou částku a jsou připraveni se náhrady škody domáhat.
Škodu přitom představují zejména marně vynaložené investice a ušlý zisk z
nerealizovaného podnikatelského záměru.
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MHMPP097Z321

Nesouhlas

2985642

Podáváme tímto v souladu s § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona v zastoupení vlastníků
dotčených pozemků tuto námitku k návrhu změny územního plánu SÚ hl. m. Prahy č. Z
3802/29, v lokalitě Praha 15 na pozemcích 537/1,537/17, 537/19 a 537/20 v k.ú. Horní
Měcholupy.
Podnět na změnu územního plánu, která je v současnosti pořizována pod číslem Z
3802/29 podali vlastníci dotčených pozemků v roce 2019. Až následně pořídila MČ Praha
15 Koncepční studii Horní Měcholupy Východ, kterou schválilo Zastupitelstvo MČ Praha
15 dne 28.4.2021. Tato studie zásadně mění pohled na budoucí využití území severně od
železniční zastávky Praha Horní Měcholupy. Studie Horní Měcholupy Východ v této
lokalitě navrhuje blokovou zástavbu městského typu s podlažností až 7 NP a s možností
zvýšení nárožních objektů až o 8m. Z uvedeného vyplývá, že kód míry využití území “D”
nebude pro tento typ městské zástavby dostačující.
Přílohou jsou zákresy včetně celkové situace, která promítá zásadní principy řešení
Koncepční studie Horní Měcholupy Východ do území vymezeného navrhovanou změnou
Z 3802/29. Pro řešení zástavby v souladu s uvedenou Koncepční studií Horní Měcholupy
Východ je v řešeném území změny Z 3802/29 zapotřebí kód míry využití území “I”. Z
tohoto důvodu tedy podávají vlastníci dotčených pozemků tuto námitku k návrhu změny
územního plánu SÚ hl. m. Prahy č. Z 3802/29 ve smyslu zvýšení kódu míry využití území
z původně navrženého “D” na kód “I”,
Jako variantu navrhují vlastníci dotčených pozemků rozšíření plochy změny Z 3802/29 o
pozemek č.parc. 537/18 tak, jak je zakresleno v grafické příloze variantního řešení.
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Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985182

Připomínky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. k oznámení o zahájení řízení o
vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
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 poomínkou výstavby
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní
řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
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Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985209

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.
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v
lokalitě přirozený odtok 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.
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
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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.
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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Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985239

Obecně:
Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromu musí
být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně
jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce
stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle
písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako správce vodohospodářského majetku
hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného
majetku se od data 1.1.2021 prioritně a bezplatně vyjadřují jednotným stanoviskem, a to
na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího
portálu: www.vyjadrovaciportal.cz.
Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů,
územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto
fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy,
notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se
shora specifikované požadavky na formu podání žádosti o stanovisko prostřednictvím
společného vyjadřovacího portálu nemusí použít.

Z 3802 / 029

Str. 117 z 207

Z 3803 / 029
Místa
Praha 6, k.ú. Bubeneč
Předmět:
Revitalizace areálu společnosti RADIOSTAV - vyjmutí z nerozvojového území
Z:
nerozvojová území, nerušící výroby a služeb /VN/, záplavová území (ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.)
Na:
nerušící výroby a služeb /VN/, záplavová území (ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.)
bez zahrnutí do nerozvojových území
název org.

shrnutí

ID vyjádření obsah vyjádření

Souhlas

2985019

dohodovací jednání

1) Městská část
2) Dotčené orgány
15

Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky

10

Hasičský záchranný sbor hlavního
města Prahy

9

Hygienická stanice hlavního města
Prahy se sídlem v Praze

Dopisem podaným dne 5. 8. 2021 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy
(dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82
odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v
souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání
vyjádření (stanoviska) k projednání změn vlny 29 úprav územního plánu sídelního útvaru
hlavního města Prahy. Zástupci HSHMP 24. 9. 2021 shlédli záznam řízení o vydání
změny, HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko):
V rámci předložených změn je:
13. Změna Z 3803/29 akceptovatelná
Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení
hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího 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“
1) Akustická studie, která hodnotí:
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách
způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v
území).
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona;
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As
135/2011 – 246.
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14

Městská veterinární správa Státní
veterinární správy

20

MHMP odbor bezpečnosti – oddělení
preventivní ochrany

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Jiné

2985424

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného
orgánu podle § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Změny č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o vydání změny

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985448

Z hlediska lesů:
V případě ostatních v úvodu uvedených změn vlny 29 nejsou námi chráněné zájmy
dotčeny.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Souhlas

2985479

Z hlediska ochrany vod:
Změna Z 3803/29 – změna zachovává funkční využití plochy VN, avšak navrhuje vyjmutí
z nerozvojového území za účelem revitalizace areálu společnosti Radiostav. S návrhem
změny souhlasíme s upozorněním, že se celé řešené území nachází ve stanoveném
záplavovém území mimo aktivní zónu, které není chráněno protipovodňovými opatřeními,
a při stavebních záměrech je třeba respektovat legislativní omezení s tím související.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Jiné

2985509

Z hlediska ochrany ovzduší:
Ke změně Z 3803/29 máme následující připomínku: Navrhovaná změna, spočívající ve
vyjmutí stávající plochy VN z nerozvojového území za účelem revitalizace areálu
společnosti Radiostav, má být realizována v blízkosti areálu ÚČOV. V této souvislosti
upozorňujeme, že provoz ÚČOV může v omezené míře generovat emise pachových látek,
které by mohly být limitujícím faktorem pro návrh některých funkcí v revitalizovaném
areálu.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985519

Z hlediska odpadů:
K návrhu změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme žádné
připomínky.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985540

Z hlediska ochrany přírody:
K návrhu změny změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3785/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany přírody a krajiny
připomínky.

17

MHMP odbor památkové péče

19

MHMP odbor pozemních komunikací
a drah

4

Ministerstvo dopravy

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985068

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021
o zahájení řízení o vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29,
Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z
3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29,
Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(dále jen „Změny ÚP“).
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: 2021
V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m.
Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:
https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_29/VP/OOP.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:
● 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 Vaší
výzvy, uvádí k návrhům změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující připomínky.

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985074

▪ Z 3803/29 území ochranného pásma PPR
Městská část: Praha 6
Katastrální území: Bubeneč
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Parcelní číslo: dle vymezení v grafické části
Hlavní cíl změny: jiné
z funkce:
nerušící výroby a služeb /VN/
nerozvojová území
na funkci:
nerušící výroby a služeb /VN/
revitalizace areálu společnosti Radiostav
vyjmutí z nerozvojového území
Výrok:
Bez zásadních připomínek.
Odůvodnění:
Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného území, není navrhovaná změna v rozporu
s podmínkami ochrany určenými pro ochranné pásmo PPR.
2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985101

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k návrhům změn vlny 29
ÚP SÚ hl. m. Prahy žádné další připomínky.

6

Ministerstvo obrany

Částečný souhlas

2985325

Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 ÚP SÚ HMP
K čj. : MHMP 1168452/2021
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s
majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o
zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst.
2 písm. b) stavebního zákona
stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- Ochranné pásmo letiště Kbely, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991
Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní
rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva
obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu
vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových
nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních
prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných
vedení vn a vvn, fotovoltaických elektráren speciálních staveb, zejména staveb s vertikální
ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy) (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. V tomto
vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo
zakázány.
Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých
staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení
povolit Ministerstvo obrany).
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění, kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č.
49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o
živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby)
větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic
mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren,
výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově
omezena nebo zakázána.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat v výš e uveden uvedené
vymezenvymezené územzemí a zapracovat jej do
textovtextové čá sti n návrhu územnzemního pl plánu do o odůvodnvodnění - do
kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- V řešeném území se nachází vzdušné prostory LK D (MCTR - vojenský letecký
okrsek) - letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP –
jev 102a). V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného
vzdušného prostoru určeného k ochraně letového provozu na letištích a letadel letících na
okruhu, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním
letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů – lze vydat územní rozhodnutí a
povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu,
větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např.
střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících
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nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany.
Vzhledem k tomu, že vzdušný prostor Ministerstva obrany se dotýka změn
řešených vlnou 29 ÚP SÚ HMP, zapracujte tyto limity do textové části do
odůvodnění - do kapitoly F.
Dotčené lokality řešené ve vlně 29 ÚP SÚ HLMP se dále nachází ve vymezeném
území Ministerstva obrany
- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je
nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona
č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat
územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba
omezena.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, zapracujte tyto
limity do textové části do odůvodnění - do kapitoly F.
Na celém správním území dotčeném změnou je zájem Ministerstva obrany
posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení §
175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III.
třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační,
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové
stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.
MO ČR ve veřejném zájmu požaduje o zapracování výše uvedených jevů do textové
části návrhu ÚPD do textové části odůvodnění v následujícím znění:
„Řešená území projednávána v rámci vlny 29 ÚP SÚ HLMP se nachází ve
vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle §175 Stavebního zákona a
stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany
(území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve
smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 238/2021 Sb.). Platné limity v území jsou
obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména
ve výkrese č. 910).“

6

Ministerstvo obrany

Jiné

2985348

Za předpokladu požadovaného zapracování výše uvedeného textu do části
odůvodnění a splnění podmínky výškové limitace v ploše Z 3778/29, nemá
Ministerstvo obrany k předložené vlně 29 ÚP SÚ HMP další připomínky.
Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na
zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v
území.
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Ministerstvo obrany - Vojenský lesní
úřad
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Bez připomínek

2984637

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle
ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 5. 8. 2021 Vaši žádost čj.
MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 o vydání stanoviska křížení o vydání změn Z
3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29,
Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z
3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předmětem změn ÚP jsou
převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území. Projednávané návrhy změn
ÚP se také týkají veřejně prospěšných staveb a vyjmutí z nerozvojového území. Po
prošetření Vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v
působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se křížení o vydání změn Z 3772/29, Z
3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29,
Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z
3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.
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1

Ministerstvo pro místní rozvoj

5

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Bez připomínek

2985041

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 j) 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:
Odbor elektroenergetikv a teplárenství nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP") žádné připomínky.
Odbor hornictví nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor stavební úřad nemá k návrhu změny změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/'29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/2.9, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné
připomínky.

7

Ministerstvo vnitra

3

Ministerstvo životního prostředí

Jiné

2985585

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
§ 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámení o konání
veřejného projednání návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy (dále jen „ÚP“).
MŽP uplatňuje k předmětným změnám ÚP v souladu s ustanovením § 55b odst. 2
stavebního zákona následující stanovisko.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle
ustanovení § 17 písm. a) zákona uplatňuje k níže uvedeným změnám vlny 29 ÚP
vymezovaným na plochách pod ochranou ZPF toto stanovisko:

12

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

Souhlas

2984588

Věc: Návrh změn vlny 29 ÚP SÚ HMP - vyjádření OBÚ ve smyslu § 18 zákona č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
K Vašemu oznámení o návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29 a Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP ze dne 05.08.2021 č.j. MHMP
1168452/2021, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města
Prahy a kraje
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 05.08.2021 pod č.j. SBS 32551/2021/OBÚ-02, Vám
OBÚ sděluje, že uvedené návrhy změn se týkají území, které je situované mimo hranice
stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných
ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek.
OBÚ k tomuto návrhu nemá námitky.

16

Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem

13

Státní energetická inspekce, územní
inspektorát pro hl. město Prahu a
Středočeský kraj

8

Státní pozemkový úřad
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11

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace
162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985250

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s
ustanove-ním § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění
pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. srpna 2021
informována o zahájení řízení k veřejnému projednání vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Po prostudování textových podkladů projednávaných návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy a úplných návrhů na vydání uvedených změn
formou opatření obecné povahy dostupných na internetové adrese
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_
planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
a příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů, přístupných
na inter-netových stránkách ČGS, lze z hlediska geologických zájmů chráněných
zvláštními právními předpisy a z hlediska evidovaných rizikových geofaktorů konstatovat,
že:

162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985272

1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 22. září 2021 na řešených územích nejsou evidována
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 geo-logických 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 zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla
ani registrovaná poddolovaná území s výjimkou změny Z 3778/29.
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Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985299

6) Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických
fenoménů nemá ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky.
Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje k
zahájení řízení o vydání změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy
další připomínky.

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985375

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 29 bez požadavku VVURÚ předáváme tyto připomínky:
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Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Jiné

2985392

Z 3803/29
Upozorňujeme, že se řešené území nachází v záplavovém území (ve smyslu zákona č.
254/2001 Sb.), kde novým využitím území nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů a
možnost konkrétního využití bude předmětem posouzení vodoprávního úřadu. Dále
upozorňujeme, že se v současné době připravuje k projednávání návrh na stanovení
nového záplavového území Vltavy podle novely vyhlášky č. 79/2018 Sb. o způsobu a
rozsahu zpracování návrhů a stanovování záplavových území.
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Národní památkový ústav

Bez připomínek

2985058

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 o zahájeném
řízení o vydání změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. m. Prahy,
která je pořizována zkráceným způsobem dle § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění – opakované veřejné
projednání.
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: 2021
V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m.
Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:
https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_29/VP/OOP.html
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s Národním památkovým ústavem,
ÚOP Praha.
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:
● 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.
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3333.
● Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu
mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce
mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Podrobněji, viz http://www.pamatkovykatalog.cz/ a
https://geoportal.npu.cz/web.
133

Národní památkový ústav

Bez připomínek

2985064

POSOUZENÍ NÁVRHU na vydání změn vlny 29 ÚPN SÚ hl. m. PRAHY
▪ Z 3803/29 území ochranného pásma PPR
Městská část: Praha 6
Katastrální území: Bubeneč
Parcelní číslo: dle vymezení v grafické části
Hlavní cíl změny: jiné
z funkce:
nerušící výroby a služeb /VN/
nerozvojová území
na funkci:
nerušící výroby a služeb /VN/
revitalizace areálu společnosti Radiostav
vyjmutí z nerozvojového území
Výrok NPÚ:
Bez zásadních připomínek.
Odůvodnění NPÚ:
Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného území, není navrhovaná změna v rozporu
s podmínkami ochrany určenými pro ochranné pásmo PPR.

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984688

Dopisem č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 obdržela naše organizace
oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29.
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, ke změnám vlny 29 máme následující připomínky:
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Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984704

Změna č. Z 3803/29: Praha 6, k. ú. Bubeneč, revitalizace areálu společnosti Radiostav
Jedná se o vyjmutí z nerozvojového území:
z funkce: nerušící výroby a služeb (VN), nerozvojová území
na funkci: nerušící výroby a služeb (VN)
Lokalita se nachází v záplavovém území významného vodního toku Vltava IDVT
10100001, a v oblasti s vysokým, středním, nízkým a reziduálním povodňovým ohrožením
dle Plánu pro zvládání povodňových rizik.
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Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984713

Připomínka:
Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území významného
vodního toku Vltava IDVT 10100001 a drobného vodního toku Litovicko – Šáreckého
potoka IDVT 10100230, Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

149

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Bez připomínek
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.

2985123

V rámci současného stupně projednávání se jedná o celkem 22 dílčích změn s označením
Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29
charakteru přeměny funkčního využití pozemků (od návrhů na funkci čistě a všeobecně
obytnou, všeobecně smíšenou, smíšenou městského jádra, přes nerušící výrobu a služby,
veřejnou vybavenost (školstvO, území sloužící, sportu, oddechu (přírodní park), izolační
zeleň, až po např. změny technické či dopravní infrastruktury (přeložky VTL plynovodů,
přeložka venkovního vedení VN, tratě a zařízení železniční dopravy) na území MČ Praha
4 (Michle), Praha 5 (Jinonice, Košíře), Praha 6 (Dejvice, Vokovice, Bubeneč), Praha 8
(Karlín), Praha 9 (Prosek, Vysočany), Praha 10 (Michle), Praha 11 (Chodov), Praha 13
(Stodůlky, Třebonice), Praha 15 (Horní Měcholupy), Praha - Ďáblice, Praha - Řeporyje,
Praha - Libuš (Písnice), Praha - Klánovice, Praha - Slivenec, Praha - Dolní Měcholupy,
Praha - Štěrboholy, Praha - Petrovice a Praha - Březiněves.
Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské distribuční
soustavě (DS), je v naprosté většině předkládaných změn ÚP dostatečně kapacitní místní
distribuční plynovodní síť, provozovaná naší společností Pražská plynárenská Distribuce,
a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., situovaná buďto přímo u dotčených
pozemků (u některých změn jsou na tyto pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní
přípojky, případně jsou zde s naší společností níže uvedeným postupem projednány
technické podrnínky připojení k DS), nebo je v blízkém dosahu dostupná jako stávající
(resp. předešle navržená v souvislosti s jinými projekty) bez výraznějších problémů.

149

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Jiné
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.
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2985149

Obecně pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných (resp. překládaných)
plynárenských zařízení naší společností provozované DS (včetně zařízení jejich aktivní
protikorozní ochrany a souvisejících technologických objektů) požadujeme v rámci výše
uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ HMP zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon, v platném znění, zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, ČI. II (přechodná
ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech (řada změn plochou
částečně zasahuje do bezpečnostních pásem provozovaných VTL plynovodů), a
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186,
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 700 03, 905 01, 605 02, 920 21,
920 25, a dalších). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b),
bod 1 energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U vyvolaných
přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického
zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o
zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční
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soustavy naší společnosti (uzavření této smlouvy je záležitostí budoucího veřejnoprávního
projednávání projektových dokumentací konkrétních staveb).
Detailní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a přípojek pro
nová odběrná místa, resp. u stávajících odběrných míst při požadavcích na změnu výše
odběru plynu posouzení technických kapacit, obchodního měření apod.) pro možné
případy budoucí plynofikace dle projednávaných změn vlny 29 ÚP SÚ HMP budou nadále
jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k
DS, 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).
V případě, že tento stupeň projednávání řízení o vydání uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ
HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty
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Krajský úřad Středočeského kraje

Bez připomínek

2985563

Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako dotčený orgán
uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 55b odst. 2, s použitím ust. § 4 odst. 7,
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších
předpisů, toto KOORDINOVANÉ STANOVISKO k veřejnému projednání návrhu změn
vlny 29 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Předmětem Změn ÚP jsou převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území.
Projednávané návrhy Změn ÚP se týkají také veřejně prospěšných staveb (VPS) a
vyjmutí z nerozvojového území.
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí vydává následující:
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č.
zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že k veřejnému projednání
návrhu změn Z3772/29, Z3776/29, Z3777/29, Z3778/29, Z3784/29, Z3785/29, Z3787/29,
Z3789/29, Z3794/29, Z3797/29, Z3801/29, Z3802/29, Z3803/29, Z3804/29Z3805/29,
Z3806/29, Z3808/29, Z3816/29, Z3818/29, Z3819/29, Z3821/29 a Z3846/29 vlny 29 ÚP
SÚ hl. m. Prahy z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště
chráněných území kategorie
přírodní rezervace a přírodní památka, evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích
oblastí soustavy Natura 2000, jakož i vymezení regionálních a nadregionálních územních
systémů ekologické stability, nemá žádné připomínky.
Krajský úřad upozorňuje na formální pochybení u změny Z3784/29, která je podle údajů v
přehledné tabulce situována v k. ú. Dejvice a Vokovice, kdežto přehledové mapce je
znázorněna v k. ú. Šeberov.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí:
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů,
nemá připomínky, neboť změna územního plánu sídelního útvaru se netýká zájmů
uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.
2. Odbor dopravy
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust.
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu nemá připomínky.
3. Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k
předloženému návrhu změn připomínky, v řešené lokalitě lze vyloučit vliv na území v
zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
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Upozorňujeme na chybu v přehledové mapě – změna 3784 je zakreslena v k. ú. Šeberov
na jihu Prahy, jedná se však dle popisu o změnu na Praze 6.
26

Městská část Praha 6

Nesouhlas

2985313

Městská část Praha 6 tímto podává zásadní připomínku k vydání změny ÚP Z 3803/29 ve
znění přijatého usnesení RMČ Praha 6 č. 2839/21 ze dne 21. 9. 2021 a požadujeme
pozastavení vydání této změny. Toto usnesení včetně zdůvodnění přikladáme jako
přílohu.
II. Konstatuje, že
1. podnět na pořízení změny Z3803/29 byl projednán na KÚR 08/2019 dne 2.10.2019 se
závěrem souhlasu s předloženým podnětem na změnu ÚPn SÚ za podmínky dohody s
investorem ohledně pěší prostupnosti a vybudování parkoviště,
2. Městská část Praha 6 v usnesení RMČ č. 910/19 ze dne 15.10.2019 souhlasila s
pořízením zadání změny ÚPn SÚ podaného podnětu (č.j. OUR 0740/19) zkráceným
postupem za podmínky dohody s investorem ohledně pěší prostupnosti a vybudování
parkoviště,
3. podmínky souhlasu nebyly doposud zcela vyřešeny, ale v současné době probíhají
jednání o uzavření Memoranda o spolupráci či jiné formě právního dokumentu (Smlouva o
smlouvě budoucí apod.)
III. Nesouhlasí
v tuto chvíli s vydáním změny Z 3803/29 z důvodů obsažených v bodě II.
IV. Požaduje
1. pozastavení projednávání schválení a vydání změny Z 3803/29 za účelem dojednání
podmínek MČ P6 s investorem.
2. přizpůsobit režim schvalování projednávané změny režimu prací na právní záruce
investora/žadatele na naplnění oprávněných požadavků MČ P6.
3. specifikovat v rámci projednání změny požadavky, aby
• v rámci budoucího záměru bylo umístěno parkoviště v dostatečném počtu
(předpoklad 250 PM) pro potřeby odstavu vozidel návštěvníků Prahy a to ideálně v
otevřené podnoži nového objektu. Nová zástavba musí reagovat na negativa daného
místa a musí vytvářet podmínky pasivní ochrany proti "velké vodě" a zásadním způsobem
neměnit odtokové poměry v místě
• v rámci budoucího záměru byly vytvořeny podmínky pro pěší propojení nového
parkoviště a budoucí konečné stanice lanové dráhy.

188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985171

Připomínky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. k oznámení o zahájení řízení o
vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
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 poomínkou výstavby
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní
řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
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Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985198

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.
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v
lokalitě přirozený odtok 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.
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.
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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Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985228

Obecně:
Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromu musí
být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně
jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce
stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle
písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako správce vodohospodářského majetku
hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného
majetku se od data 1.1.2021 prioritně a bezplatně vyjadřují jednotným stanoviskem, a to
na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího
portálu: www.vyjadrovaciportal.cz.
Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů,
územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto
fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy,
notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se
shora specifikované požadavky na formu podání žádosti o stanovisko prostřednictvím
společného vyjadřovacího portálu nemusí použít.
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Z 3804 / 029
Místa
Praha - Řeporyje , k.ú. Řeporyje
Předmět:
výstavba rodinných domů
Z:
čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/
Na:
čistě obytné s kódem míry využití území D /OB-D/
název org.

shrnutí

ID vyjádření obsah vyjádření

Souhlas

2985020

dohodovací jednání

1) Městská část
2) Dotčené orgány
15

Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky

10

Hasičský záchranný sbor hlavního
města Prahy

9

Hygienická stanice hlavního města
Prahy se sídlem v Praze

Dopisem podaným dne 5. 8. 2021 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy
(dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82
odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v
souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání
vyjádření (stanoviska) k projednání změn vlny 29 úprav územního plánu sídelního útvaru
hlavního města Prahy. Zástupci HSHMP 24. 9. 2021 shlédli záznam řízení o vydání
změny, HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko):
V rámci předložených změn je:
14. Změna Z 3804/29 akceptovatelná
Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení
hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího 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“
1) Akustická studie, která hodnotí:
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách
způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v
území).
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona;
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As
135/2011 – 246.

14

Městská veterinární správa Státní
veterinární správy
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20

MHMP odbor bezpečnosti – oddělení
preventivní ochrany

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Jiné

2985425

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného
orgánu podle § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Změny č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o vydání změny

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985449

Z hlediska lesů:
V případě ostatních v úvodu uvedených změn vlny 29 nejsou námi chráněné zájmy
dotčeny.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Souhlas

2985480

Z hlediska ochrany vod:
Změna Z 3804/29 – změna kódu míry využití plochy z OB-B na OB-D za účelem výstavby
rodinných domů v k.ú. Řeporyje. S návrhem změny souhlasíme.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985497

Z hlediska ochrany ovzduší:
K jednotlivým návrhům změn Územního plánu hl. m. Prahy vlny č. 29 sdělujeme:
Se změnami Z 3772/29, Z 3776/29, Z 777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29,
Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3821/29, Z 3846/29 souhlasíme bez připomínek.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985520

Z hlediska odpadů:
K návrhu změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme žádné
připomínky.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985541

Z hlediska ochrany přírody:
K návrhu změny změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3785/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany přírody a krajiny
připomínky.

17

MHMP odbor památkové péče

19

MHMP odbor pozemních komunikací
a drah

4

Ministerstvo dopravy

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985082

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021
o zahájení řízení o vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29,
Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z
3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29,
Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(dále jen „Změny ÚP“).
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: 2021
V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m.
Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:
https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_29/VP/OOP.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:
● 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 Vaší
výzvy, uvádí k návrhům změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující připomínky.

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985102

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k návrhům změn vlny 29
ÚP SÚ hl. m. Prahy žádné další připomínky.

6

Ministerstvo obrany

Částečný souhlas

2985326

Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 ÚP SÚ HMP
K čj. : MHMP 1168452/2021
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s
majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
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předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o
zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst.
2 písm. b) stavebního zákona
stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- Ochranné pásmo letiště Kbely, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991
Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní
rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva
obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu
vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových
nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních
prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných
vedení vn a vvn, fotovoltaických elektráren speciálních staveb, zejména staveb s vertikální
ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy) (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. V tomto
vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo
zakázány.
Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých
staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení
povolit Ministerstvo obrany).
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění, kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č.
49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o
živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby)
větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic
mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren,
výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově
omezena nebo zakázána.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat v výš e uveden uvedené
vymezenvymezené územzemí a zapracovat jej do
textovtextové čá sti n návrhu územnzemního pl plánu do o odůvodnvodnění - do
kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- V řešeném území se nachází vzdušné prostory LK D (MCTR - vojenský letecký
okrsek) - letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP –
jev 102a). V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného
vzdušného prostoru určeného k ochraně letového provozu na letištích a letadel letících na
okruhu, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním
letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů – lze vydat územní rozhodnutí a
povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu,
větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např.
střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících
nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany.
Vzhledem k tomu, že vzdušný prostor Ministerstva obrany se dotýka změn
řešených vlnou 29 ÚP SÚ HMP, zapracujte tyto limity do textové části do
odůvodnění - do kapitoly F.
Dotčené lokality řešené ve vlně 29 ÚP SÚ HLMP se dále nachází ve vymezeném
území Ministerstva obrany
- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je
nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona
č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat
územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba
omezena.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, zapracujte tyto
limity do textové části do odůvodnění - do kapitoly F.
Na celém správním území dotčeném změnou je zájem Ministerstva obrany
posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení §
Z 3804 / 029
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175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III.
třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační,
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové
stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.
MO ČR ve veřejném zájmu požaduje o zapracování výše uvedených jevů do textové
části návrhu ÚPD do textové části odůvodnění v následujícím znění:
„Řešená území projednávána v rámci vlny 29 ÚP SÚ HLMP se nachází ve
vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle §175 Stavebního zákona a
stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany
(území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve
smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 238/2021 Sb.). Platné limity v území jsou
obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména
ve výkrese č. 910).“

6

Ministerstvo obrany

Jiné

2985349

Za předpokladu požadovaného zapracování výše uvedeného textu do části
odůvodnění a splnění podmínky výškové limitace v ploše Z 3778/29, nemá
Ministerstvo obrany k předložené vlně 29 ÚP SÚ HMP další připomínky.
Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na
zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v
území.

172

Ministerstvo obrany - Vojenský lesní
úřad

1

Ministerstvo pro místní rozvoj

5

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Bez připomínek

2984638

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle
ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 5. 8. 2021 Vaši žádost čj.
MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 o vydání stanoviska křížení o vydání změn Z
3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29,
Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z
3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předmětem změn ÚP jsou
převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území. Projednávané návrhy změn
ÚP se také týkají veřejně prospěšných staveb a vyjmutí z nerozvojového území. Po
prošetření Vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v
působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se křížení o vydání změn Z 3772/29, Z
3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29,
Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z
3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.

Bez připomínek

2985042

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 j) 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:
Odbor elektroenergetikv a teplárenství nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP") žádné připomínky.
Odbor hornictví nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
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Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor stavební úřad nemá k návrhu změny změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/'29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/2.9, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné
připomínky.
7

Ministerstvo vnitra

3

Ministerstvo životního prostředí

Jiné

2985586

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
§ 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámení o konání
veřejného projednání návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy (dále jen „ÚP“).
MŽP uplatňuje k předmětným změnám ÚP v souladu s ustanovením § 55b odst. 2
stavebního zákona následující stanovisko.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle
ustanovení § 17 písm. a) zákona uplatňuje k níže uvedeným změnám vlny 29 ÚP
vymezovaným na plochách pod ochranou ZPF toto stanovisko:

12

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

Souhlas

2984589

Věc: Návrh změn vlny 29 ÚP SÚ HMP - vyjádření OBÚ ve smyslu § 18 zákona č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
K Vašemu oznámení o návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29 a Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP ze dne 05.08.2021 č.j. MHMP
1168452/2021, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města
Prahy a kraje
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 05.08.2021 pod č.j. SBS 32551/2021/OBÚ-02, Vám
OBÚ sděluje, že uvedené návrhy změn se týkají území, které je situované mimo hranice
stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných
ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek.
OBÚ k tomuto návrhu nemá námitky.

16

Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem

13

Státní energetická inspekce, územní
inspektorát pro hl. město Prahu a
Středočeský kraj

8

Státní pozemkový úřad

11

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

2985251

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s
ustanove-ním § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění
pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. srpna 2021
informována o zahájení řízení k veřejnému projednání vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Po prostudování textových podkladů projednávaných návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy a úplných návrhů na vydání uvedených změn
formou opatření obecné povahy dostupných na internetové adrese
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_
planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
a příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů, přístupných
na inter-netových stránkách ČGS, lze z hlediska geologických zájmů chráněných
zvláštními právními předpisy a z hlediska evidovaných rizikových geofaktorů konstatovat,

3) Vybrané orgány a organizace
162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Z 3804 / 029

Bez připomínek
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že:
162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985273

1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 22. září 2021 na řešených územích nejsou evidována
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 geo-logických 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 zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla
ani registrovaná poddolovaná území s výjimkou změny Z 3778/29.

162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985300

6) Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických
fenoménů nemá ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky.
Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje k
zahájení řízení o vydání změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy
další připomínky.

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985376

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 29 bez požadavku VVURÚ předáváme tyto připomínky:
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Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Nedoporučeno

2985395

Z 3804/29
Neztotožňujeme se s lokálními úpravami o 2 stupně ve spojité zastavitelné ploše.
Stávající kód míry využití území „B“ odpovídá charakteru okolní zástavby.

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984689

Dopisem č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 obdržela naše organizace
oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29.
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, ke změnám vlny 29 máme následující připomínky:
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Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984714

Připomínka:
Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území významného
vodního toku Vltava IDVT 10100001 a drobného vodního toku Litovicko – Šáreckého
potoka IDVT 10100230, Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.
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Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Bez připomínek
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.

2985124

V rámci současného stupně projednávání se jedná o celkem 22 dílčích změn s označením
Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29
charakteru přeměny funkčního využití pozemků (od návrhů na funkci čistě a všeobecně
obytnou, všeobecně smíšenou, smíšenou městského jádra, přes nerušící výrobu a služby,
veřejnou vybavenost (školstvO, území sloužící, sportu, oddechu (přírodní park), izolační
zeleň, až po např. změny technické či dopravní infrastruktury (přeložky VTL plynovodů,
přeložka venkovního vedení VN, tratě a zařízení železniční dopravy) na území MČ Praha
4 (Michle), Praha 5 (Jinonice, Košíře), Praha 6 (Dejvice, Vokovice, Bubeneč), Praha 8
(Karlín), Praha 9 (Prosek, Vysočany), Praha 10 (Michle), Praha 11 (Chodov), Praha 13
(Stodůlky, Třebonice), Praha 15 (Horní Měcholupy), Praha - Ďáblice, Praha - Řeporyje,
Praha - Libuš (Písnice), Praha - Klánovice, Praha - Slivenec, Praha - Dolní Měcholupy,
Praha - Štěrboholy, Praha - Petrovice a Praha - Březiněves.
Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské distribuční
soustavě (DS), je v naprosté většině předkládaných změn ÚP dostatečně kapacitní místní
distribuční plynovodní síť, provozovaná naší společností Pražská plynárenská Distribuce,
a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., situovaná buďto přímo u dotčených
pozemků (u některých změn jsou na tyto pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní
přípojky, případně jsou zde s naší společností níže uvedeným postupem projednány
technické podrnínky připojení k DS), nebo je v blízkém dosahu dostupná jako stávající
(resp. předešle navržená v souvislosti s jinými projekty) bez výraznějších problémů.
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Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Jiné
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.

2985150

Obecně pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných (resp. překládaných)
plynárenských zařízení naší společností provozované DS (včetně zařízení jejich aktivní
protikorozní ochrany a souvisejících technologických objektů) požadujeme v rámci výše
uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ HMP zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon, v platném znění, zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, ČI. II (přechodná
ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech (řada změn plochou
částečně zasahuje do bezpečnostních pásem provozovaných VTL plynovodů), a
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186,
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 700 03, 905 01, 605 02, 920 21,
920 25, a dalších). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b),
bod 1 energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U vyvolaných
přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického
zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o
zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční
soustavy naší společnosti (uzavření této smlouvy je záležitostí budoucího veřejnoprávního
projednávání projektových dokumentací konkrétních staveb).
Detailní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a přípojek pro
nová odběrná místa, resp. u stávajících odběrných míst při požadavcích na změnu výše
odběru plynu posouzení technických kapacit, obchodního měření apod.) pro možné
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případy budoucí plynofikace dle projednávaných změn vlny 29 ÚP SÚ HMP budou nadále
jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k
DS, 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).
V případě, že tento stupeň projednávání řízení o vydání uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ
HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty
78

Krajský úřad Středočeského kraje

Bez připomínek

2985564

Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako dotčený orgán
uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 55b odst. 2, s použitím ust. § 4 odst. 7,
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších
předpisů, toto KOORDINOVANÉ STANOVISKO k veřejnému projednání návrhu změn
vlny 29 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Předmětem Změn ÚP jsou převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území.
Projednávané návrhy Změn ÚP se týkají také veřejně prospěšných staveb (VPS) a
vyjmutí z nerozvojového území.
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí vydává následující:
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č.
zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že k veřejnému projednání
návrhu změn Z3772/29, Z3776/29, Z3777/29, Z3778/29, Z3784/29, Z3785/29, Z3787/29,
Z3789/29, Z3794/29, Z3797/29, Z3801/29, Z3802/29, Z3803/29, Z3804/29Z3805/29,
Z3806/29, Z3808/29, Z3816/29, Z3818/29, Z3819/29, Z3821/29 a Z3846/29 vlny 29 ÚP
SÚ hl. m. Prahy z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště
chráněných území kategorie
přírodní rezervace a přírodní památka, evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích
oblastí soustavy Natura 2000, jakož i vymezení regionálních a nadregionálních územních
systémů ekologické stability, nemá žádné připomínky.
Krajský úřad upozorňuje na formální pochybení u změny Z3784/29, která je podle údajů v
přehledné tabulce situována v k. ú. Dejvice a Vokovice, kdežto přehledové mapce je
znázorněna v k. ú. Šeberov.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí:
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů,
nemá připomínky, neboť změna územního plánu sídelního útvaru se netýká zájmů
uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.
2. Odbor dopravy
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust.
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu nemá připomínky.
3. Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k
předloženému návrhu změn připomínky, v řešené lokalitě lze vyloučit vliv na území v
zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
Upozorňujeme na chybu v přehledové mapě – změna 3784 je zakreslena v k. ú. Šeberov
na jihu Prahy, jedná se však dle popisu o změnu na Praze 6.
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Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Z 3804 / 029

Jiné

2985172

Připomínky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. k oznámení o zahájení řízení o
vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z
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3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
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 poomínkou výstavby
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní
řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
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Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985199

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.
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v
lokalitě přirozený odtok 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.
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.
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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Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985229

Obecně:
Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromu musí
být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně
jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce
stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle
písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako správce vodohospodářského majetku
hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného
majetku se od data 1.1.2021 prioritně a bezplatně vyjadřují jednotným stanoviskem, a to
na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího
portálu: www.vyjadrovaciportal.cz.
Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů,
územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto
fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy,
notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se
shora specifikované požadavky na formu podání žádosti o stanovisko prostřednictvím
společného vyjadřovacího portálu nemusí použít.
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Z 3805 / 029
Místa
Praha - Dolní Měcholupy , k.ú. Dolní MěcholupyPraha - Štěrboholy, k.ú. Štěrboholy
Předmět:
výstavba rezidenčních bytových domů, lokalita Malý háj
Z:
všeobecně obytné s kódem míry využití území C /OV-C/, všeobecně obytné s kódem míry využití území F /OV-F/
Na:
všeobecně obytné s kódem míry využití území E /OV-E/
název org.

shrnutí

ID vyjádření obsah vyjádření

Souhlas

2985031

dohodovací jednání

1) Městská část
2) Dotčené orgány
15

Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky

10

Hasičský záchranný sbor hlavního
města Prahy

9

Hygienická stanice hlavního města
Prahy se sídlem v Praze

Dopisem podaným dne 5. 8. 2021 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy
(dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82
odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v
souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání
vyjádření (stanoviska) k projednání změn vlny 29 úprav územního plánu sídelního útvaru
hlavního města Prahy. Zástupci HSHMP 24. 9. 2021 shlédli záznam řízení o vydání
změny, HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko):
V rámci předložených změn je:
15. Změna Z 3805/29 akceptovatelná
Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení
hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího 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“
1) Akustická studie, která hodnotí:
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách
způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v
území).
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona;
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As
135/2011 – 246.

14

Městská veterinární správa Státní
veterinární správy
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20

MHMP odbor bezpečnosti – oddělení
preventivní ochrany

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Jiné

2985436

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného
orgánu podle § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Změny č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o vydání změny

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985459

Z hlediska lesů:
V případě ostatních v úvodu uvedených změn vlny 29 nejsou námi chráněné zájmy
dotčeny.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Souhlas

2985481

Z hlediska ochrany vod:
Změna Z 3805/29 – změna kódu míry využití plochy z OV-C a OV-F na OV-E za účelem
výstavby bytových domů, lokalita Malý háj, k.ú. Dolní Měcholupy a Štěrboholy. S návrhem
změny souhlasíme.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985507

Z hlediska ochrany ovzduší:
K jednotlivým návrhům změn Územního plánu hl. m. Prahy vlny č. 29 sdělujeme:
Se změnami Z 3772/29, Z 3776/29, Z 777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29,
Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3821/29, Z 3846/29 souhlasíme bez připomínek.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985531

Z hlediska odpadů:
K návrhu změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme žádné
připomínky.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985551

Z hlediska ochrany přírody:
K návrhu změny změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3785/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany přírody a krajiny
připomínky.

17

MHMP odbor památkové péče

19

MHMP odbor pozemních komunikací
a drah

4

Ministerstvo dopravy

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985091

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021
o zahájení řízení o vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29,
Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z
3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29,
Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(dále jen „Změny ÚP“).
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: 2021
V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m.
Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:
https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_29/VP/OOP.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:
● 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 Vaší
výzvy, uvádí k návrhům změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující připomínky.

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985113

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k návrhům změn vlny 29
ÚP SÚ hl. m. Prahy žádné další připomínky.

6

Ministerstvo obrany

Částečný souhlas

2985337

Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 ÚP SÚ HMP
K čj. : MHMP 1168452/2021
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s
majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006
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Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o
zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst.
2 písm. b) stavebního zákona
stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- Ochranné pásmo letiště Kbely, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991
Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní
rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva
obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu
vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových
nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních
prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných
vedení vn a vvn, fotovoltaických elektráren speciálních staveb, zejména staveb s vertikální
ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy) (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. V tomto
vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo
zakázány.
Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých
staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení
povolit Ministerstvo obrany).
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění, kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č.
49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o
živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby)
větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic
mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren,
výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově
omezena nebo zakázána.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat v výš e uveden uvedené
vymezenvymezené územzemí a zapracovat jej do
textovtextové čá sti n návrhu územnzemního pl plánu do o odůvodnvodnění - do
kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- V řešeném území se nachází vzdušné prostory LK D (MCTR - vojenský letecký
okrsek) - letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP –
jev 102a). V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného
vzdušného prostoru určeného k ochraně letového provozu na letištích a letadel letících na
okruhu, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním
letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů – lze vydat územní rozhodnutí a
povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu,
větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např.
střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících
nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany.
Vzhledem k tomu, že vzdušný prostor Ministerstva obrany se dotýka změn
řešených vlnou 29 ÚP SÚ HMP, zapracujte tyto limity do textové části do
odůvodnění - do kapitoly F.
Dotčené lokality řešené ve vlně 29 ÚP SÚ HLMP se dále nachází ve vymezeném
území Ministerstva obrany
- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je
nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona
č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat
územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba
omezena.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, zapracujte tyto
limity do textové části do odůvodnění - do kapitoly F.
Na celém správním území dotčeném změnou je zájem Ministerstva obrany
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posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení §
175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III.
třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační,
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové
stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.
MO ČR ve veřejném zájmu požaduje o zapracování výše uvedených jevů do textové
části návrhu ÚPD do textové části odůvodnění v následujícím znění:
„Řešená území projednávána v rámci vlny 29 ÚP SÚ HLMP se nachází ve
vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle §175 Stavebního zákona a
stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany
(území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve
smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 238/2021 Sb.). Platné limity v území jsou
obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména
ve výkrese č. 910).“

6

Ministerstvo obrany

Jiné

2985360

Za předpokladu požadovaného zapracování výše uvedeného textu do části
odůvodnění a splnění podmínky výškové limitace v ploše Z 3778/29, nemá
Ministerstvo obrany k předložené vlně 29 ÚP SÚ HMP další připomínky.
Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na
zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v
území.

172

Ministerstvo obrany - Vojenský lesní
úřad

1

Ministerstvo pro místní rozvoj

5

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Bez připomínek

2984649

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle
ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 5. 8. 2021 Vaši žádost čj.
MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 o vydání stanoviska křížení o vydání změn Z
3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29,
Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z
3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předmětem změn ÚP jsou
převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území. Projednávané návrhy změn
ÚP se také týkají veřejně prospěšných staveb a vyjmutí z nerozvojového území. Po
prošetření Vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v
působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se křížení o vydání změn Z 3772/29, Z
3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29,
Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z
3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.

Bez připomínek

2985053

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 j) 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:
Odbor elektroenergetikv a teplárenství nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP") žádné připomínky.
Odbor hornictví nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
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3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor stavební úřad nemá k návrhu změny změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/'29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/2.9, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné
připomínky.
7

Ministerstvo vnitra

3

Ministerstvo životního prostředí

Jiné

2985597

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
§ 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámení o konání
veřejného projednání návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy (dále jen „ÚP“).
MŽP uplatňuje k předmětným změnám ÚP v souladu s ustanovením § 55b odst. 2
stavebního zákona následující stanovisko.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle
ustanovení § 17 písm. a) zákona uplatňuje k níže uvedeným změnám vlny 29 ÚP
vymezovaným na plochách pod ochranou ZPF toto stanovisko:

12

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

Souhlas

2984600

Věc: Návrh změn vlny 29 ÚP SÚ HMP - vyjádření OBÚ ve smyslu § 18 zákona č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
K Vašemu oznámení o návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29 a Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP ze dne 05.08.2021 č.j. MHMP
1168452/2021, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města
Prahy a kraje
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 05.08.2021 pod č.j. SBS 32551/2021/OBÚ-02, Vám
OBÚ sděluje, že uvedené návrhy změn se týkají území, které je situované mimo hranice
stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných
ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek.
OBÚ k tomuto návrhu nemá námitky.

16

Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem

13

Státní energetická inspekce, územní
inspektorát pro hl. město Prahu a
Středočeský kraj

8

Státní pozemkový úřad

11

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

2985262

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s
ustanove-ním § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění
pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. srpna 2021
informována o zahájení řízení k veřejnému projednání vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Po prostudování textových podkladů projednávaných návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy a úplných návrhů na vydání uvedených změn
formou opatření obecné povahy dostupných na internetové adrese
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_
planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
a příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů, přístupných
na inter-netových stránkách ČGS, lze z hlediska geologických zájmů chráněných

3) Vybrané orgány a organizace
162

Česká geologická služba - Geofond
ČR
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zvláštními právními předpisy a z hlediska evidovaných rizikových geofaktorů konstatovat,
že:
162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985284

1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 22. září 2021 na řešených územích nejsou evidována
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 geo-logických 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 zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla
ani registrovaná poddolovaná území s výjimkou změny Z 3778/29.

162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985311

6) Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických
fenoménů nemá ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky.
Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje k
zahájení řízení o vydání změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy
další připomínky.

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985387

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 29 bez požadavku VVURÚ předáváme tyto připomínky:

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985414

Z 3772/29, Z 3777/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29,Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29,Z 3821/29, Z 3846/29
Bez připomínek.

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984700

Dopisem č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 obdržela naše organizace
oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29.
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, ke změnám vlny 29 máme následující připomínky:

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984725

Připomínka:
Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území významného
vodního toku Vltava IDVT 10100001 a drobného vodního toku Litovicko – Šáreckého
potoka IDVT 10100230, Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

149

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Bez připomínek
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.

2985135

V rámci současného stupně projednávání se jedná o celkem 22 dílčích změn s označením
Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29
charakteru přeměny funkčního využití pozemků (od návrhů na funkci čistě a všeobecně
obytnou, všeobecně smíšenou, smíšenou městského jádra, přes nerušící výrobu a služby,
veřejnou vybavenost (školstvO, území sloužící, sportu, oddechu (přírodní park), izolační
zeleň, až po např. změny technické či dopravní infrastruktury (přeložky VTL plynovodů,
přeložka venkovního vedení VN, tratě a zařízení železniční dopravy) na území MČ Praha
4 (Michle), Praha 5 (Jinonice, Košíře), Praha 6 (Dejvice, Vokovice, Bubeneč), Praha 8
(Karlín), Praha 9 (Prosek, Vysočany), Praha 10 (Michle), Praha 11 (Chodov), Praha 13
(Stodůlky, Třebonice), Praha 15 (Horní Měcholupy), Praha - Ďáblice, Praha - Řeporyje,
Praha - Libuš (Písnice), Praha - Klánovice, Praha - Slivenec, Praha - Dolní Měcholupy,
Praha - Štěrboholy, Praha - Petrovice a Praha - Březiněves.
Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské distribuční
soustavě (DS), je v naprosté většině předkládaných změn ÚP dostatečně kapacitní místní
distribuční plynovodní síť, provozovaná naší společností Pražská plynárenská Distribuce,
a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., situovaná buďto přímo u dotčených
pozemků (u některých změn jsou na tyto pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní
přípojky, případně jsou zde s naší společností níže uvedeným postupem projednány
technické podrnínky připojení k DS), nebo je v blízkém dosahu dostupná jako stávající
(resp. předešle navržená v souvislosti s jinými projekty) bez výraznějších problémů.

149

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

2985161

Obecně pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných (resp. překládaných)
plynárenských zařízení naší společností provozované DS (včetně zařízení jejich aktivní
protikorozní ochrany a souvisejících technologických objektů) požadujeme v rámci výše
uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ HMP zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon, v platném znění, zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, ČI. II (přechodná
ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech (řada změn plochou
částečně zasahuje do bezpečnostních pásem provozovaných VTL plynovodů), a
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186,
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 700 03, 905 01, 605 02, 920 21,
920 25, a dalších). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b),
bod 1 energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U vyvolaných
přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického
zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o
zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční
soustavy naší společnosti (uzavření této smlouvy je záležitostí budoucího veřejnoprávního
projednávání projektových dokumentací konkrétních staveb).
Detailní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a přípojek pro
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nová odběrná místa, resp. u stávajících odběrných míst při požadavcích na změnu výše
odběru plynu posouzení technických kapacit, obchodního měření apod.) pro možné
případy budoucí plynofikace dle projednávaných změn vlny 29 ÚP SÚ HMP budou nadále
jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k
DS, 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).
V případě, že tento stupeň projednávání řízení o vydání uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ
HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty
78

Krajský úřad Středočeského kraje

Bez připomínek

2985575

Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako dotčený orgán
uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 55b odst. 2, s použitím ust. § 4 odst. 7,
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších
předpisů, toto KOORDINOVANÉ STANOVISKO k veřejnému projednání návrhu změn
vlny 29 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Předmětem Změn ÚP jsou převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území.
Projednávané návrhy Změn ÚP se týkají také veřejně prospěšných staveb (VPS) a
vyjmutí z nerozvojového území.
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí vydává následující:
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č.
zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že k veřejnému projednání
návrhu změn Z3772/29, Z3776/29, Z3777/29, Z3778/29, Z3784/29, Z3785/29, Z3787/29,
Z3789/29, Z3794/29, Z3797/29, Z3801/29, Z3802/29, Z3803/29, Z3804/29Z3805/29,
Z3806/29, Z3808/29, Z3816/29, Z3818/29, Z3819/29, Z3821/29 a Z3846/29 vlny 29 ÚP
SÚ hl. m. Prahy z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště
chráněných území kategorie
přírodní rezervace a přírodní památka, evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích
oblastí soustavy Natura 2000, jakož i vymezení regionálních a nadregionálních územních
systémů ekologické stability, nemá žádné připomínky.
Krajský úřad upozorňuje na formální pochybení u změny Z3784/29, která je podle údajů v
přehledné tabulce situována v k. ú. Dejvice a Vokovice, kdežto přehledové mapce je
znázorněna v k. ú. Šeberov.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí:
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů,
nemá připomínky, neboť změna územního plánu sídelního útvaru se netýká zájmů
uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.
2. Odbor dopravy
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust.
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu nemá připomínky.
3. Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k
předloženému návrhu změn připomínky, v řešené lokalitě lze vyloučit vliv na území v
zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
Upozorňujeme na chybu v přehledové mapě – změna 3784 je zakreslena v k. ú. Šeberov
na jihu Prahy, jedná se však dle popisu o změnu na Praze 6.
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49

Městská část Praha-Dolní Měcholupy Nesouhlas

2985609

Dne 5.8.2021 bylo ÚMČ Praha - Dolní Měcholupy doručeno oznámení o zahájení řízení o
vydání změn vlny 29, jejíž součástí je i změna Z 3805/29. Se změnou Územního plánu
sídelního útvaru hl. m. Prahy Z 3805/29 MČ Praha - Dolní Měcholupy nesouhlasí.
K uvedené změně sdělujeme, že investor hodlá funkční plochu využít nerovnoměrně, a to
na úkor MČ Praha - Dolní Měcholupy. Přes opakovaná jednání s investorem nedošlo k
posunu směrem, se kterým by mohla městská část vyslovit souhlas. Investor dle našich
informací uzavřel dohodu s MČ Praha - Štěrboholy o rozsahu výstavby v k.ú, Štěrboholy.
Naplnění koeficientu E předpokládá v k.ú. Dolní Měcholupy, čímž dochází k
nepoměrnému zatížení jednotlivých městských částí. Pro ilustraci svých slov uvádíme
údaje z dokumentace pro změnu územního rozhodnutí ze 14.10.2020 zpracované
společností AHK Architekti ve které jsou obsaženy údaje o kapacitách jednotlivých staveb.
V části na katastrálním území Štěrboholy, které představuje cca 2/3 území se změnou
ÚP, jsou domy G8 a G9 se 3 NP, přičemž celková HPP je 6 123 m 2 a výška atiky max.
277,1 m n. m. Na katastrálním území Dolní Měcholupy, které představuje cca 1/3 území
se změnou ÚP, jsou domy G4 až G7 s 5+1 NP s celkovou HPP 21 072 m 2 a výškou atiky
max. 288,03 m n. m.
MČ Praha - Dolní Měcholupy byla připravena se s investorem na jisté kompromisní
variantě zástavby dohodnout, ale do dnešního dne nebyl investor schopen předložit
návrh, se kterým by MČ Praha - Dolní Měcholupy mohla vyslovit souhlas. Za této situace
nemůže MČ Praha - Dolní Měcholupy postupovat jinak, než vyslovit nesouhlas se změnou
územního plánu Z 3805/29.

188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985183

Připomínky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. k oznámení o zahájení řízení o
vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
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 poomínkou výstavby
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní
řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
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Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985210

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.
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v
lokalitě přirozený odtok 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.
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.
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

2985216

Stanovisko k jednotlivým změnám:
Z 3805/29 - upozorňujeme, že část lokality leží v povodí Rokytky, kde je snížený limit pro
vypouštění dešťových vod;

188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985240

Obecně:
Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromu musí
být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně
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jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce
stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle
písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako správce vodohospodářského majetku
hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného
majetku se od data 1.1.2021 prioritně a bezplatně vyjadřují jednotným stanoviskem, a to
na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího
portálu: www.vyjadrovaciportal.cz.
Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů,
územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto
fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy,
notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se
shora specifikované požadavky na formu podání žádosti o stanovisko prostřednictvím
společného vyjadřovacího portálu nemusí použít.
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Z 3806 / 029
Místa
Praha 5, k.ú. Jinonice

Praha 5, k.ú. Košíře

Předmět:
Velkoprodejna elektromateriálů
Z:
čistě obytné /OB/, oddechu – zvláštní rekreační aktivity /SO5/
Na:
všeobecně smíšené /SV/
název org.

shrnutí

ID vyjádření obsah vyjádření

Souhlas

2985021

dohodovací jednání

1) Městská část
2) Dotčené orgány
15

Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky

10

Hasičský záchranný sbor hlavního
města Prahy

9

Hygienická stanice hlavního města
Prahy se sídlem v Praze

Dopisem podaným dne 5. 8. 2021 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy
(dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82
odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v
souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání
vyjádření (stanoviska) k projednání změn vlny 29 úprav územního plánu sídelního útvaru
hlavního města Prahy. Zástupci HSHMP 24. 9. 2021 shlédli záznam řízení o vydání
změny, HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko):
V rámci předložených změn je:
16. Změna Z 3806/29 akceptovatelná
Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení
hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího 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“
1) Akustická studie, která hodnotí:
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách
způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v
území).
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona;
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As
135/2011 – 246.

14

Městská veterinární správa Státní
veterinární správy
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20

MHMP odbor bezpečnosti – oddělení
preventivní ochrany

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Jiné

2985426

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného
orgánu podle § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Změny č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o vydání změny

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985450

Z hlediska lesů:
V případě ostatních v úvodu uvedených změn vlny 29 nejsou námi chráněné zájmy
dotčeny.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Souhlas

2985482

Z hlediska ochrany vod:
Změna Z 3806/29 – změna funkčního využití plochy z OB a SO5 na funkci SV za účelem
výstavby velkoprodejny elektromateriálu. S návrhem změny souhlasíme.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985498

Z hlediska ochrany ovzduší:
K jednotlivým návrhům změn Územního plánu hl. m. Prahy vlny č. 29 sdělujeme:
Se změnami Z 3772/29, Z 3776/29, Z 777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29,
Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3821/29, Z 3846/29 souhlasíme bez připomínek.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985521

Z hlediska odpadů:
K návrhu změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme žádné
připomínky.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985542

Z hlediska ochrany přírody:
K návrhu změny změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3785/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany přírody a krajiny
připomínky.

17

MHMP odbor památkové péče

19

MHMP odbor pozemních komunikací
a drah

4

Ministerstvo dopravy

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985069

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021
o zahájení řízení o vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29,
Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z
3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29,
Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(dále jen „Změny ÚP“).
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: 2021
V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m.
Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:
https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_29/VP/OOP.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:
● 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 Vaší
výzvy, uvádí k návrhům změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující připomínky.

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985075

▪ Z 3806/29 území ochranného pásma PPR
Městská část: Praha 5
Katastrální území: Jinonice, Košíře
Parcelní číslo: dle vymezení v grafické části
Hlavní cíl změny: změna funkčního využití ploch
z funkce:
čistě obytné /OB/
oddechu – zvláštní rekreační aktivity /SO5/
na funkci:
všeobecně smíšené /SV/
velkoprodejna elektromateriálu
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Výrok:
Bez zásadních připomínek.
Odůvodnění:
Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného území, není navrhovaná změna v rozporu
s podmínkami ochrany určenými pro ochranné pásmo PPR.
2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985103

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k návrhům změn vlny 29
ÚP SÚ hl. m. Prahy žádné další připomínky.

6

Ministerstvo obrany

Částečný souhlas

2985327

Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 ÚP SÚ HMP
K čj. : MHMP 1168452/2021
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s
majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o
zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst.
2 písm. b) stavebního zákona
stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- Ochranné pásmo letiště Kbely, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991
Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní
rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva
obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu
vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových
nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních
prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných
vedení vn a vvn, fotovoltaických elektráren speciálních staveb, zejména staveb s vertikální
ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy) (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. V tomto
vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo
zakázány.
Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých
staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení
povolit Ministerstvo obrany).
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění, kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č.
49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o
živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby)
větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic
mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren,
výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově
omezena nebo zakázána.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat v výš e uveden uvedené
vymezenvymezené územzemí a zapracovat jej do
textovtextové čá sti n návrhu územnzemního pl plánu do o odůvodnvodnění - do
kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- V řešeném území se nachází vzdušné prostory LK D (MCTR - vojenský letecký
okrsek) - letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP –
jev 102a). V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného
vzdušného prostoru určeného k ochraně letového provozu na letištích a letadel letících na
okruhu, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním
letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů – lze vydat územní rozhodnutí a
povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu,
větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např.
střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících
nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany.
Vzhledem k tomu, že vzdušný prostor Ministerstva obrany se dotýka změn
řešených vlnou 29 ÚP SÚ HMP, zapracujte tyto limity do textové části do
odůvodnění - do kapitoly F.
Dotčené lokality řešené ve vlně 29 ÚP SÚ HLMP se dále nachází ve vymezeném
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území Ministerstva obrany
- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je
nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona
č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat
územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba
omezena.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, zapracujte tyto
limity do textové části do odůvodnění - do kapitoly F.
Na celém správním území dotčeném změnou je zájem Ministerstva obrany
posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení §
175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III.
třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační,
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové
stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.
MO ČR ve veřejném zájmu požaduje o zapracování výše uvedených jevů do textové
části návrhu ÚPD do textové části odůvodnění v následujícím znění:
„Řešená území projednávána v rámci vlny 29 ÚP SÚ HLMP se nachází ve
vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle §175 Stavebního zákona a
stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany
(území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve
smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 238/2021 Sb.). Platné limity v území jsou
obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména
ve výkrese č. 910).“

6

Ministerstvo obrany

Jiné

2985350

Za předpokladu požadovaného zapracování výše uvedeného textu do části
odůvodnění a splnění podmínky výškové limitace v ploše Z 3778/29, nemá
Ministerstvo obrany k předložené vlně 29 ÚP SÚ HMP další připomínky.
Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na
zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v
území.

172

Ministerstvo obrany - Vojenský lesní
úřad

1

Ministerstvo pro místní rozvoj

5

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Z 3806 / 029

Bez připomínek

2984639

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle
ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 5. 8. 2021 Vaši žádost čj.
MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 o vydání stanoviska křížení o vydání změn Z
3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29,
Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z
3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předmětem změn ÚP jsou
převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území. Projednávané návrhy změn
ÚP se také týkají veřejně prospěšných staveb a vyjmutí z nerozvojového území. Po
prošetření Vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v
působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se křížení o vydání změn Z 3772/29, Z
3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29,
Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z
3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.

Bez připomínek

2985043

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
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některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11
odst. 1 písmeno j) 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:
Odbor elektroenergetikv a teplárenství nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP") žádné připomínky.
Odbor hornictví nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor stavební úřad nemá k návrhu změny změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/'29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/2.9, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné
připomínky.
7

Ministerstvo vnitra

Bez připomínek

2985004

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV ČR“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
V souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k
projednávanému návrhu změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RRL spojů
MV ČR z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčených
změnami Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3789/29, Z 3794/29,
Z 3806/29, Z 3818/29, Z 3819/29 a Z 3821/29. Ochranná pásma těchto spojů, včetně
uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých
územně analytických podkladech.
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později
zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci
příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV ČR.

3

Ministerstvo životního prostředí

Jiné

2985587

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
§ 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámení o konání
veřejného projednání návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy (dále jen „ÚP“).
MŽP uplatňuje k předmětným změnám ÚP v souladu s ustanovením § 55b odst. 2
stavebního zákona následující stanovisko.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle
ustanovení § 17 písm. a) zákona uplatňuje k níže uvedeným změnám vlny 29 ÚP
vymezovaným na plochách pod ochranou ZPF toto stanovisko:

12

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

Souhlas

2984590

Věc: Návrh změn vlny 29 ÚP SÚ HMP - vyjádření OBÚ ve smyslu § 18 zákona č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
K Vašemu oznámení o návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29 a Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP ze dne 05.08.2021 č.j. MHMP
1168452/2021, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města
Prahy a kraje
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 05.08.2021 pod č.j. SBS 32551/2021/OBÚ-02, Vám
OBÚ sděluje, že uvedené návrhy změn se týkají území, které je situované mimo hranice
stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných
ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek.
OBÚ k tomuto návrhu nemá námitky.

16

Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem

13

Státní energetická inspekce, územní
inspektorát pro hl. město Prahu a
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Středočeský kraj
8

Státní pozemkový úřad

11

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace
162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985252

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s
ustanove-ním § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění
pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. srpna 2021
informována o zahájení řízení k veřejnému projednání vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Po prostudování textových podkladů projednávaných návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy a úplných návrhů na vydání uvedených změn
formou opatření obecné povahy dostupných na internetové adrese
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_
planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
a příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů, přístupných
na inter-netových stránkách ČGS, lze z hlediska geologických zájmů chráněných
zvláštními právními předpisy a z hlediska evidovaných rizikových geofaktorů konstatovat,
že:

162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985274

1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 22. září 2021 na řešených územích nejsou evidována
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 geo-logických 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 zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla
ani registrovaná poddolovaná území s výjimkou změny Z 3778/29.

162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985301

6) Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických
fenoménů nemá ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky.
Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje k
zahájení řízení o vydání změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy
další připomínky.

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985377

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 29 bez požadavku VVURÚ předáváme tyto připomínky:

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985404

Z 3772/29, Z 3777/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29,Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29,Z 3821/29, Z 3846/29
Bez připomínek.

133

Národní památkový ústav

Bez připomínek

2985059

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 o zahájeném
řízení o vydání změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru (též „ÚP SÚ“) hl. m. Prahy,
která je pořizována zkráceným způsobem dle § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění – opakované veřejné
projednání.
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: 2021
V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m.
Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:
https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_29/VP/OOP.html
Písemné vyjádření bylo zpracováno v součinnosti s Národním památkovým ústavem,
ÚOP Praha.
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:
● 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
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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.
133

Národní památkový ústav

Bez připomínek

2985065

POSOUZENÍ NÁVRHU na vydání změn vlny 29 ÚPN SÚ hl. m. PRAHY
▪ Z 3806/29 území ochranného pásma PPR
Městská část: Praha 5
Katastrální území: Jinonice, Košíře
Parcelní číslo: dle vymezení v grafické části
Hlavní cíl změny: změna funkčního využití ploch
z funkce:
čistě obytné /OB/
oddechu – zvláštní rekreační aktivity /SO5/
na funkci:
všeobecně smíšené /SV/
velkoprodejna elektromateriálu
Výrok NPÚ:
Bez zásadních připomínek.
Odůvodnění NPÚ:
Z hlediska ochrany kulturních hodnot řešeného území, není navrhovaná změna v rozporu
s podmínkami ochrany určenými pro ochranné pásmo PPR.

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984690

Dopisem č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 obdržela naše organizace
oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29.
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, ke změnám vlny 29 máme následující připomínky:

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984715

Připomínka:
Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území významného
vodního toku Vltava IDVT 10100001 a drobného vodního toku Litovicko – Šáreckého
potoka IDVT 10100230, Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

149

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Bez připomínek
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.

2985125

V rámci současného stupně projednávání se jedná o celkem 22 dílčích změn s označením
Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29
charakteru přeměny funkčního využití pozemků (od návrhů na funkci čistě a všeobecně
obytnou, všeobecně smíšenou, smíšenou městského jádra, přes nerušící výrobu a služby,
veřejnou vybavenost (školstvO, území sloužící, sportu, oddechu (přírodní park), izolační
zeleň, až po např. změny technické či dopravní infrastruktury (přeložky VTL plynovodů,
přeložka venkovního vedení VN, tratě a zařízení železniční dopravy) na území MČ Praha
4 (Michle), Praha 5 (Jinonice, Košíře), Praha 6 (Dejvice, Vokovice, Bubeneč), Praha 8
(Karlín), Praha 9 (Prosek, Vysočany), Praha 10 (Michle), Praha 11 (Chodov), Praha 13
(Stodůlky, Třebonice), Praha 15 (Horní Měcholupy), Praha - Ďáblice, Praha - Řeporyje,
Praha - Libuš (Písnice), Praha - Klánovice, Praha - Slivenec, Praha - Dolní Měcholupy,
Praha - Štěrboholy, Praha - Petrovice a Praha - Březiněves.
Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské distribuční
soustavě (DS), je v naprosté většině předkládaných změn ÚP dostatečně kapacitní místní
distribuční plynovodní síť, provozovaná naší společností Pražská plynárenská Distribuce,
a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., situovaná buďto přímo u dotčených
pozemků (u některých změn jsou na tyto pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní
přípojky, případně jsou zde s naší společností níže uvedeným postupem projednány
technické podrnínky připojení k DS), nebo je v blízkém dosahu dostupná jako stávající
(resp. předešle navržená v souvislosti s jinými projekty) bez výraznějších problémů.

149

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

2985151

Obecně pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných (resp. překládaných)
plynárenských zařízení naší společností provozované DS (včetně zařízení jejich aktivní
protikorozní ochrany a souvisejících technologických objektů) požadujeme v rámci výše
uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ HMP zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon, v platném znění, zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, ČI. II (přechodná
ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech (řada změn plochou
částečně zasahuje do bezpečnostních pásem provozovaných VTL plynovodů), a
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186,
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 700 03, 905 01, 605 02, 920 21,
920 25, a dalších). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b),
bod 1 energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U vyvolaných
přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického
zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o
zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční
soustavy naší společnosti (uzavření této smlouvy je záležitostí budoucího veřejnoprávního
projednávání projektových dokumentací konkrétních staveb).
Detailní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a přípojek pro
nová odběrná místa, resp. u stávajících odběrných míst při požadavcích na změnu výše
odběru plynu posouzení technických kapacit, obchodního měření apod.) pro možné
případy budoucí plynofikace dle projednávaných změn vlny 29 ÚP SÚ HMP budou nadále
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jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k
DS, 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).
V případě, že tento stupeň projednávání řízení o vydání uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ
HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty
78

Krajský úřad Středočeského kraje

Bez připomínek

2985565

Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako dotčený orgán
uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 55b odst. 2, s použitím ust. § 4 odst. 7,
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších
předpisů, toto KOORDINOVANÉ STANOVISKO k veřejnému projednání návrhu změn
vlny 29 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Předmětem Změn ÚP jsou převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území.
Projednávané návrhy Změn ÚP se týkají také veřejně prospěšných staveb (VPS) a
vyjmutí z nerozvojového území.
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí vydává následující:
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č.
zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že k veřejnému projednání
návrhu změn Z3772/29, Z3776/29, Z3777/29, Z3778/29, Z3784/29, Z3785/29, Z3787/29,
Z3789/29, Z3794/29, Z3797/29, Z3801/29, Z3802/29, Z3803/29, Z3804/29Z3805/29,
Z3806/29, Z3808/29, Z3816/29, Z3818/29, Z3819/29, Z3821/29 a Z3846/29 vlny 29 ÚP
SÚ hl. m. Prahy z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště
chráněných území kategorie
přírodní rezervace a přírodní památka, evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích
oblastí soustavy Natura 2000, jakož i vymezení regionálních a nadregionálních územních
systémů ekologické stability, nemá žádné připomínky.
Krajský úřad upozorňuje na formální pochybení u změny Z3784/29, která je podle údajů v
přehledné tabulce situována v k. ú. Dejvice a Vokovice, kdežto přehledové mapce je
znázorněna v k. ú. Šeberov.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí:
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů,
nemá připomínky, neboť změna územního plánu sídelního útvaru se netýká zájmů
uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.
2. Odbor dopravy
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust.
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu nemá připomínky.
3. Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k
předloženému návrhu změn připomínky, v řešené lokalitě lze vyloučit vliv na území v
zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
Upozorňujeme na chybu v přehledové mapě – změna 3784 je zakreslena v k. ú. Šeberov
na jihu Prahy, jedná se však dle popisu o změnu na Praze 6.
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Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Z 3806 / 029

Jiné

2985173

Připomínky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. k oznámení o zahájení řízení o
vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
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Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
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 poomínkou výstavby
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní
řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
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Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985200

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.
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v
lokalitě přirozený odtok 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.
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.
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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Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985230

Obecně:
Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromu musí
být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně
jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce
stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle
písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako správce vodohospodářského majetku
hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného
majetku se od data 1.1.2021 prioritně a bezplatně vyjadřují jednotným stanoviskem, a to
na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího
portálu: www.vyjadrovaciportal.cz.
Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů,
územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto
fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy,
notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se
shora specifikované požadavky na formu podání žádosti o stanovisko prostřednictvím
společného vyjadřovacího portálu nemusí použít.
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Z 3808 / 029
Místa
Praha 13, k.ú. Stodůlky
Předmět:
Změna specifikace VPS
Z:
veřejně prospěšná stavba /VPS/, veřejné vybavení /VV/
VPS 19IVSI13 - Praha 13 - Západní město - střední škola, základní škola, mateřská škola, při ul. Jinočanská
Na:
veřejně prospěšná stavba /VPS/, veřejné vybavení /VV/
VPS 19IVSI13 - Praha 13 - Západní město - stavby pro veřejné školství, zdravotní a sociální péči na pozemcích parc. č. 157/7, 155/96, 157/10, 155/57, 155/81, 157/3 a 157/52, vše v k. ú. Stodůlky
název org.

shrnutí

ID vyjádření obsah vyjádření

Souhlas

2985022

dohodovací jednání

1) Městská část
2) Dotčené orgány
15

Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky

10

Hasičský záchranný sbor hlavního
města Prahy

9

Hygienická stanice hlavního města
Prahy se sídlem v Praze

Dopisem podaným dne 5. 8. 2021 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy
(dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82
odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v
souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání
vyjádření (stanoviska) k projednání změn vlny 29 úprav územního plánu sídelního útvaru
hlavního města Prahy. Zástupci HSHMP 24. 9. 2021 shlédli záznam řízení o vydání
změny, HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko):
V rámci předložených změn je:
17. Změna Z 3808/29 akceptovatelná
Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení
hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího 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“
1) Akustická studie, která hodnotí:
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách
způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v
území).
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona;
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As
135/2011 – 246.
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14

Městská veterinární správa Státní
veterinární správy

20

MHMP odbor bezpečnosti – oddělení
preventivní ochrany

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Jiné

2985427

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného
orgánu podle § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Změny č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o vydání změny

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985451

Z hlediska lesů:
V případě ostatních v úvodu uvedených změn vlny 29 nejsou námi chráněné zájmy
dotčeny.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Souhlas

2985483

Z hlediska ochrany vod:
Změna Z 3808/29 – nemění se funkční využití plochy, pouze dochází ke změně
specifikace veřejně prospěšné stavby. S návrhem změny souhlasíme.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985499

Z hlediska ochrany ovzduší:
K jednotlivým návrhům změn Územního plánu hl. m. Prahy vlny č. 29 sdělujeme:
Se změnami Z 3772/29, Z 3776/29, Z 777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29,
Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3821/29, Z 3846/29 souhlasíme bez připomínek.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985522

Z hlediska odpadů:
K návrhu změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme žádné
připomínky.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985543

Z hlediska ochrany přírody:
K návrhu změny změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3785/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany přírody a krajiny
připomínky.

17

MHMP odbor památkové péče

19

MHMP odbor pozemních komunikací
a drah

4

Ministerstvo dopravy

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985083

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021
o zahájení řízení o vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29,
Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z
3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29,
Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(dále jen „Změny ÚP“).
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: 2021
V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m.
Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:
https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_29/VP/OOP.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:
● 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 Vaší
výzvy, uvádí k návrhům změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující připomínky.

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985104

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k návrhům změn vlny 29
ÚP SÚ hl. m. Prahy žádné další připomínky.

6

Ministerstvo obrany

Částečný souhlas

2985328

Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 ÚP SÚ HMP
K čj. : MHMP 1168452/2021
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s
majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále
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jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o
zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst.
2 písm. b) stavebního zákona
stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- Ochranné pásmo letiště Kbely, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991
Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní
rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva
obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu
vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových
nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních
prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných
vedení vn a vvn, fotovoltaických elektráren speciálních staveb, zejména staveb s vertikální
ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy) (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. V tomto
vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo
zakázány.
Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých
staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení
povolit Ministerstvo obrany).
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění, kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č.
49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o
živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby)
větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic
mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren,
výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově
omezena nebo zakázána.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat v výš e uveden uvedené
vymezenvymezené územzemí a zapracovat jej do
textovtextové čá sti n návrhu územnzemního pl plánu do o odůvodnvodnění - do
kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- V řešeném území se nachází vzdušné prostory LK D (MCTR - vojenský letecký
okrsek) - letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP –
jev 102a). V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného
vzdušného prostoru určeného k ochraně letového provozu na letištích a letadel letících na
okruhu, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním
letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů – lze vydat územní rozhodnutí a
povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu,
větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např.
střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících
nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany.
Vzhledem k tomu, že vzdušný prostor Ministerstva obrany se dotýka změn
řešených vlnou 29 ÚP SÚ HMP, zapracujte tyto limity do textové části do
odůvodnění - do kapitoly F.
Dotčené lokality řešené ve vlně 29 ÚP SÚ HLMP se dále nachází ve vymezeném
území Ministerstva obrany
- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je
nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona
č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat
územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba
omezena.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, zapracujte tyto
limity do textové části do odůvodnění - do kapitoly F.
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Na celém správním území dotčeném změnou je zájem Ministerstva obrany
posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení §
175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III.
třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační,
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové
stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.
MO ČR ve veřejném zájmu požaduje o zapracování výše uvedených jevů do textové
části návrhu ÚPD do textové části odůvodnění v následujícím znění:
„Řešená území projednávána v rámci vlny 29 ÚP SÚ HLMP se nachází ve
vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle §175 Stavebního zákona a
stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany
(území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve
smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 238/2021 Sb.). Platné limity v území jsou
obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména
ve výkrese č. 910).“

6

Ministerstvo obrany

Jiné

2985351

Za předpokladu požadovaného zapracování výše uvedeného textu do části
odůvodnění a splnění podmínky výškové limitace v ploše Z 3778/29, nemá
Ministerstvo obrany k předložené vlně 29 ÚP SÚ HMP další připomínky.
Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na
zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v
území.

172

Ministerstvo obrany - Vojenský lesní
úřad

1

Ministerstvo pro místní rozvoj

5

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Bez připomínek

2984640

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle
ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 5. 8. 2021 Vaši žádost čj.
MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 o vydání stanoviska křížení o vydání změn Z
3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29,
Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z
3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předmětem změn ÚP jsou
převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území. Projednávané návrhy změn
ÚP se také týkají veřejně prospěšných staveb a vyjmutí z nerozvojového území. Po
prošetření Vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v
působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se křížení o vydání změn Z 3772/29, Z
3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29,
Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z
3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.

Bez připomínek

2985044

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 j) 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:
Odbor elektroenergetikv a teplárenství nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP") žádné připomínky.
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Odbor hornictví nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor stavební úřad nemá k návrhu změny změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/'29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/2.9, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné
připomínky.
7

Ministerstvo vnitra

3

Ministerstvo životního prostředí

Jiné

2985588

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
§ 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámení o konání
veřejného projednání návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy (dále jen „ÚP“).
MŽP uplatňuje k předmětným změnám ÚP v souladu s ustanovením § 55b odst. 2
stavebního zákona následující stanovisko.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle
ustanovení § 17 písm. a) zákona uplatňuje k níže uvedeným změnám vlny 29 ÚP
vymezovaným na plochách pod ochranou ZPF toto stanovisko:

12

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

Souhlas

2984591

Věc: Návrh změn vlny 29 ÚP SÚ HMP - vyjádření OBÚ ve smyslu § 18 zákona č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
K Vašemu oznámení o návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29 a Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP ze dne 05.08.2021 č.j. MHMP
1168452/2021, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města
Prahy a kraje
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 05.08.2021 pod č.j. SBS 32551/2021/OBÚ-02, Vám
OBÚ sděluje, že uvedené návrhy změn se týkají území, které je situované mimo hranice
stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných
ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek.
OBÚ k tomuto návrhu nemá námitky.

16

Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem

13

Státní energetická inspekce, územní
inspektorát pro hl. město Prahu a
Středočeský kraj

8

Státní pozemkový úřad

11

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

2985253

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s
ustanove-ním § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění
pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. srpna 2021
informována o zahájení řízení k veřejnému projednání vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Po prostudování textových podkladů projednávaných návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy a úplných návrhů na vydání uvedených změn
formou opatření obecné povahy dostupných na internetové adrese
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_
planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
a příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů, přístupných

3) Vybrané orgány a organizace
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Česká geologická služba - Geofond
ČR
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na inter-netových stránkách ČGS, lze z hlediska geologických zájmů chráněných
zvláštními právními předpisy a z hlediska evidovaných rizikových geofaktorů konstatovat,
že:
162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985275

1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 22. září 2021 na řešených územích nejsou evidována
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 geo-logických 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 zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla
ani registrovaná poddolovaná území s výjimkou změny Z 3778/29.

162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985302

6) Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických
fenoménů nemá ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky.
Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje k
zahájení řízení o vydání změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy
další připomínky.

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985378

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 29 bez požadavku VVURÚ předáváme tyto připomínky:
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Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985405

Z 3772/29, Z 3777/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29,Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29,Z 3821/29, Z 3846/29
Bez připomínek.

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984691

Dopisem č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 obdržela naše organizace
oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29.
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, ke změnám vlny 29 máme následující připomínky:
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Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984716

Připomínka:
Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území významného
vodního toku Vltava IDVT 10100001 a drobného vodního toku Litovicko – Šáreckého
potoka IDVT 10100230, Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

149

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Bez připomínek
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.

2985126

V rámci současného stupně projednávání se jedná o celkem 22 dílčích změn s označením
Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29
charakteru přeměny funkčního využití pozemků (od návrhů na funkci čistě a všeobecně
obytnou, všeobecně smíšenou, smíšenou městského jádra, přes nerušící výrobu a služby,
veřejnou vybavenost (školstvO, území sloužící, sportu, oddechu (přírodní park), izolační
zeleň, až po např. změny technické či dopravní infrastruktury (přeložky VTL plynovodů,
přeložka venkovního vedení VN, tratě a zařízení železniční dopravy) na území MČ Praha
4 (Michle), Praha 5 (Jinonice, Košíře), Praha 6 (Dejvice, Vokovice, Bubeneč), Praha 8
(Karlín), Praha 9 (Prosek, Vysočany), Praha 10 (Michle), Praha 11 (Chodov), Praha 13
(Stodůlky, Třebonice), Praha 15 (Horní Měcholupy), Praha - Ďáblice, Praha - Řeporyje,
Praha - Libuš (Písnice), Praha - Klánovice, Praha - Slivenec, Praha - Dolní Měcholupy,
Praha - Štěrboholy, Praha - Petrovice a Praha - Březiněves.
Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské distribuční
soustavě (DS), je v naprosté většině předkládaných změn ÚP dostatečně kapacitní místní
distribuční plynovodní síť, provozovaná naší společností Pražská plynárenská Distribuce,
a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., situovaná buďto přímo u dotčených
pozemků (u některých změn jsou na tyto pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní
přípojky, případně jsou zde s naší společností níže uvedeným postupem projednány
technické podrnínky připojení k DS), nebo je v blízkém dosahu dostupná jako stávající
(resp. předešle navržená v souvislosti s jinými projekty) bez výraznějších problémů.

149

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

Z 3808 / 029

2985152

Obecně pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných (resp. překládaných)
plynárenských zařízení naší společností provozované DS (včetně zařízení jejich aktivní
protikorozní ochrany a souvisejících technologických objektů) požadujeme v rámci výše
uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ HMP zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon, v platném znění, zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, ČI. II (přechodná
ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech (řada změn plochou
částečně zasahuje do bezpečnostních pásem provozovaných VTL plynovodů), a
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186,
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 700 03, 905 01, 605 02, 920 21,
920 25, a dalších). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b),
bod 1 energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U vyvolaných
přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického
zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o
zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční
soustavy naší společnosti (uzavření této smlouvy je záležitostí budoucího veřejnoprávního
projednávání projektových dokumentací konkrétních staveb).
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Detailní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a přípojek pro
nová odběrná místa, resp. u stávajících odběrných míst při požadavcích na změnu výše
odběru plynu posouzení technických kapacit, obchodního měření apod.) pro možné
případy budoucí plynofikace dle projednávaných změn vlny 29 ÚP SÚ HMP budou nadále
jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k
DS, 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).
V případě, že tento stupeň projednávání řízení o vydání uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ
HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty
78

Krajský úřad Středočeského kraje

Bez připomínek

2985566

Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako dotčený orgán
uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 55b odst. 2, s použitím ust. § 4 odst. 7,
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších
předpisů, toto KOORDINOVANÉ STANOVISKO k veřejnému projednání návrhu změn
vlny 29 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Předmětem Změn ÚP jsou převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území.
Projednávané návrhy Změn ÚP se týkají také veřejně prospěšných staveb (VPS) a
vyjmutí z nerozvojového území.
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí vydává následující:
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č.
zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že k veřejnému projednání
návrhu změn Z3772/29, Z3776/29, Z3777/29, Z3778/29, Z3784/29, Z3785/29, Z3787/29,
Z3789/29, Z3794/29, Z3797/29, Z3801/29, Z3802/29, Z3803/29, Z3804/29Z3805/29,
Z3806/29, Z3808/29, Z3816/29, Z3818/29, Z3819/29, Z3821/29 a Z3846/29 vlny 29 ÚP
SÚ hl. m. Prahy z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště
chráněných území kategorie
přírodní rezervace a přírodní památka, evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích
oblastí soustavy Natura 2000, jakož i vymezení regionálních a nadregionálních územních
systémů ekologické stability, nemá žádné připomínky.
Krajský úřad upozorňuje na formální pochybení u změny Z3784/29, která je podle údajů v
přehledné tabulce situována v k. ú. Dejvice a Vokovice, kdežto přehledové mapce je
znázorněna v k. ú. Šeberov.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí:
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů,
nemá připomínky, neboť změna územního plánu sídelního útvaru se netýká zájmů
uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.
2. Odbor dopravy
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust.
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu nemá připomínky.
3. Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k
předloženému návrhu změn připomínky, v řešené lokalitě lze vyloučit vliv na území v
zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
Upozorňujeme na chybu v přehledové mapě – změna 3784 je zakreslena v k. ú. Šeberov
na jihu Prahy, jedná se však dle popisu o změnu na Praze 6.
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Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985174

Připomínky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. k oznámení o zahájení řízení o
vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
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 poomínkou výstavby
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní
řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
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Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985201

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.
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v
lokalitě přirozený odtok 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.
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.
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

2985217

Stanovisko k jednotlivým změnám:
Z 3808/29 - upozorňujeme, že uvedenou lokalitu není možné z kapacitních důvodů napojit
na veřejnou splaškovou kanalizaci v městské části Praha 13. Svedení splaškových vod je
možné pouze do stoky DN 500 vedené Ve Výrech v MČ Praha - Řeporyje,
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Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985231

Obecně:
Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromu musí
být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně
jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce
stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle
písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako správce vodohospodářského majetku
hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného
majetku se od data 1.1.2021 prioritně a bezplatně vyjadřují jednotným stanoviskem, a to
na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího
portálu: www.vyjadrovaciportal.cz.
Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů,
územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto
fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy,
notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se
shora specifikované požadavky na formu podání žádosti o stanovisko prostřednictvím
společného vyjadřovacího portálu nemusí použít.
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Z 3816 / 029
Místa
Praha - Petrovice , k.ú. Petrovice
Předmět:
výstavba polyfunkčního objektu
Z:
veřejné vybavení /VV/
Na:
všeobecně smíšené s kódem míry využití území H /SV-H/
název org.

shrnutí

ID vyjádření obsah vyjádření

Souhlas

2985023

dohodovací jednání

1) Městská část
2) Dotčené orgány
15

Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky

10

Hasičský záchranný sbor hlavního
města Prahy

9

Hygienická stanice hlavního města
Prahy se sídlem v Praze

Dopisem podaným dne 5. 8. 2021 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy
(dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82
odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v
souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání
vyjádření (stanoviska) k projednání změn vlny 29 úprav územního plánu sídelního útvaru
hlavního města Prahy. Zástupci HSHMP 24. 9. 2021 shlédli záznam řízení o vydání
změny, HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko):
V rámci předložených změn je:
18. Změna Z 3816/29 akceptovatelná
Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení
hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího 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“
1) Akustická studie, která hodnotí:
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách
způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v
území).
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona;
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As
135/2011 – 246.

14

Městská veterinární správa Státní
veterinární správy
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20

MHMP odbor bezpečnosti – oddělení
preventivní ochrany

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Jiné

2985428

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného
orgánu podle § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Změny č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o vydání změny

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985452

Z hlediska lesů:
V případě ostatních v úvodu uvedených změn vlny 29 nejsou námi chráněné zájmy
dotčeny.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Souhlas

2985484

Z hlediska ochrany vod:
Změna Z 3816/29 – změna funkčního využití plochy z VV na SV-H a zrušení značky
blokové kotelny za účelem výstavby polyfunkčního objektu v k.ú. Petrovice. S návrhem
změny souhlasíme.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985500

Z hlediska ochrany ovzduší:
K jednotlivým návrhům změn Územního plánu hl. m. Prahy vlny č. 29 sdělujeme:
Se změnami Z 3772/29, Z 3776/29, Z 777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29,
Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3821/29, Z 3846/29 souhlasíme bez připomínek.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985523

Z hlediska odpadů:
K návrhu změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme žádné
připomínky.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985544

Z hlediska ochrany přírody:
K návrhu změny změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3785/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany přírody a krajiny
připomínky.

17

MHMP odbor památkové péče

19

MHMP odbor pozemních komunikací
a drah

4

Ministerstvo dopravy

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985084

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021
o zahájení řízení o vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29,
Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z
3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29,
Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(dále jen „Změny ÚP“).
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: 2021
V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m.
Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:
https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_29/VP/OOP.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:
● 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 Vaší
výzvy, uvádí k návrhům změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující připomínky.

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985105

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k návrhům změn vlny 29
ÚP SÚ hl. m. Prahy žádné další připomínky.

6

Ministerstvo obrany

Částečný souhlas

2985329

Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 ÚP SÚ HMP
K čj. : MHMP 1168452/2021
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s
majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006

Z 3816 / 029

Str. 163 z 207

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o
zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst.
2 písm. b) stavebního zákona
stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- Ochranné pásmo letiště Kbely, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991
Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní
rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva
obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu
vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových
nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních
prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných
vedení vn a vvn, fotovoltaických elektráren speciálních staveb, zejména staveb s vertikální
ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy) (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. V tomto
vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo
zakázány.
Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých
staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení
povolit Ministerstvo obrany).
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění, kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č.
49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o
živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby)
větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic
mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren,
výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově
omezena nebo zakázána.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat v výš e uveden uvedené
vymezenvymezené územzemí a zapracovat jej do
textovtextové čá sti n návrhu územnzemního pl plánu do o odůvodnvodnění - do
kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- V řešeném území se nachází vzdušné prostory LK D (MCTR - vojenský letecký
okrsek) - letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP –
jev 102a). V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného
vzdušného prostoru určeného k ochraně letového provozu na letištích a letadel letících na
okruhu, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním
letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů – lze vydat územní rozhodnutí a
povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu,
větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např.
střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících
nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany.
Vzhledem k tomu, že vzdušný prostor Ministerstva obrany se dotýka změn
řešených vlnou 29 ÚP SÚ HMP, zapracujte tyto limity do textové části do
odůvodnění - do kapitoly F.
Dotčené lokality řešené ve vlně 29 ÚP SÚ HLMP se dále nachází ve vymezeném
území Ministerstva obrany
- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je
nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona
č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat
územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba
omezena.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, zapracujte tyto
limity do textové části do odůvodnění - do kapitoly F.
Na celém správním území dotčeném změnou je zájem Ministerstva obrany
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posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení §
175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III.
třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační,
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové
stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.
MO ČR ve veřejném zájmu požaduje o zapracování výše uvedených jevů do textové
části návrhu ÚPD do textové části odůvodnění v následujícím znění:
„Řešená území projednávána v rámci vlny 29 ÚP SÚ HLMP se nachází ve
vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle §175 Stavebního zákona a
stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany
(území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve
smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 238/2021 Sb.). Platné limity v území jsou
obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména
ve výkrese č. 910).“

6

Ministerstvo obrany

Jiné

2985352

Za předpokladu požadovaného zapracování výše uvedeného textu do části
odůvodnění a splnění podmínky výškové limitace v ploše Z 3778/29, nemá
Ministerstvo obrany k předložené vlně 29 ÚP SÚ HMP další připomínky.
Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na
zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v
území.
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Ministerstvo obrany - Vojenský lesní
úřad

1

Ministerstvo pro místní rozvoj

5

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Bez připomínek

2984641

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle
ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 5. 8. 2021 Vaši žádost čj.
MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 o vydání stanoviska křížení o vydání změn Z
3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29,
Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z
3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předmětem změn ÚP jsou
převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území. Projednávané návrhy změn
ÚP se také týkají veřejně prospěšných staveb a vyjmutí z nerozvojového území. Po
prošetření Vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v
působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se křížení o vydání změn Z 3772/29, Z
3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29,
Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z
3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.

Bez připomínek

2985045

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 j) 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:
Odbor elektroenergetikv a teplárenství nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP") žádné připomínky.
Odbor hornictví nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
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3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor stavební úřad nemá k návrhu změny změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/'29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/2.9, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné
připomínky.
7

Ministerstvo vnitra

3

Ministerstvo životního prostředí

Jiné

2985589

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
§ 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámení o konání
veřejného projednání návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy (dále jen „ÚP“).
MŽP uplatňuje k předmětným změnám ÚP v souladu s ustanovením § 55b odst. 2
stavebního zákona následující stanovisko.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle
ustanovení § 17 písm. a) zákona uplatňuje k níže uvedeným změnám vlny 29 ÚP
vymezovaným na plochách pod ochranou ZPF toto stanovisko:

12

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

Souhlas

2984592

Věc: Návrh změn vlny 29 ÚP SÚ HMP - vyjádření OBÚ ve smyslu § 18 zákona č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
K Vašemu oznámení o návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29 a Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP ze dne 05.08.2021 č.j. MHMP
1168452/2021, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města
Prahy a kraje
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 05.08.2021 pod č.j. SBS 32551/2021/OBÚ-02, Vám
OBÚ sděluje, že uvedené návrhy změn se týkají území, které je situované mimo hranice
stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných
ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek.
OBÚ k tomuto návrhu nemá námitky.

16

Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem

13

Státní energetická inspekce, územní
inspektorát pro hl. město Prahu a
Středočeský kraj

8

Státní pozemkový úřad

11

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

2985254

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s
ustanove-ním § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění
pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. srpna 2021
informována o zahájení řízení k veřejnému projednání vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Po prostudování textových podkladů projednávaných návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy a úplných návrhů na vydání uvedených změn
formou opatření obecné povahy dostupných na internetové adrese
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_
planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
a příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů, přístupných
na inter-netových stránkách ČGS, lze z hlediska geologických zájmů chráněných

3) Vybrané orgány a organizace
162

Česká geologická služba - Geofond
ČR
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zvláštními právními předpisy a z hlediska evidovaných rizikových geofaktorů konstatovat,
že:
162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985276

1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 22. září 2021 na řešených územích nejsou evidována
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 geo-logických 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 zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla
ani registrovaná poddolovaná území s výjimkou změny Z 3778/29.

162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985303

6) Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických
fenoménů nemá ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky.
Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje k
zahájení řízení o vydání změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy
další připomínky.

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985379

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 29 bez požadavku VVURÚ předáváme tyto připomínky:

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985406

Z 3772/29, Z 3777/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29,Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29,Z 3821/29, Z 3846/29
Bez připomínek.

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984692

Dopisem č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 obdržela naše organizace
oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29.
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, ke změnám vlny 29 máme následující připomínky:

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984717

Připomínka:
Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území významného
vodního toku Vltava IDVT 10100001 a drobného vodního toku Litovicko – Šáreckého
potoka IDVT 10100230, Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

149

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Bez připomínek
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.

2985127

V rámci současného stupně projednávání se jedná o celkem 22 dílčích změn s označením
Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29
charakteru přeměny funkčního využití pozemků (od návrhů na funkci čistě a všeobecně
obytnou, všeobecně smíšenou, smíšenou městského jádra, přes nerušící výrobu a služby,
veřejnou vybavenost (školstvO, území sloužící, sportu, oddechu (přírodní park), izolační
zeleň, až po např. změny technické či dopravní infrastruktury (přeložky VTL plynovodů,
přeložka venkovního vedení VN, tratě a zařízení železniční dopravy) na území MČ Praha
4 (Michle), Praha 5 (Jinonice, Košíře), Praha 6 (Dejvice, Vokovice, Bubeneč), Praha 8
(Karlín), Praha 9 (Prosek, Vysočany), Praha 10 (Michle), Praha 11 (Chodov), Praha 13
(Stodůlky, Třebonice), Praha 15 (Horní Měcholupy), Praha - Ďáblice, Praha - Řeporyje,
Praha - Libuš (Písnice), Praha - Klánovice, Praha - Slivenec, Praha - Dolní Měcholupy,
Praha - Štěrboholy, Praha - Petrovice a Praha - Březiněves.
Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské distribuční
soustavě (DS), je v naprosté většině předkládaných změn ÚP dostatečně kapacitní místní
distribuční plynovodní síť, provozovaná naší společností Pražská plynárenská Distribuce,
a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., situovaná buďto přímo u dotčených
pozemků (u některých změn jsou na tyto pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní
přípojky, případně jsou zde s naší společností níže uvedeným postupem projednány
technické podrnínky připojení k DS), nebo je v blízkém dosahu dostupná jako stávající
(resp. předešle navržená v souvislosti s jinými projekty) bez výraznějších problémů.

149

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

2985153

Obecně pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných (resp. překládaných)
plynárenských zařízení naší společností provozované DS (včetně zařízení jejich aktivní
protikorozní ochrany a souvisejících technologických objektů) požadujeme v rámci výše
uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ HMP zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon, v platném znění, zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, ČI. II (přechodná
ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech (řada změn plochou
částečně zasahuje do bezpečnostních pásem provozovaných VTL plynovodů), a
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186,
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 700 03, 905 01, 605 02, 920 21,
920 25, a dalších). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b),
bod 1 energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U vyvolaných
přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického
zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o
zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční
soustavy naší společnosti (uzavření této smlouvy je záležitostí budoucího veřejnoprávního
projednávání projektových dokumentací konkrétních staveb).
Detailní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a přípojek pro
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nová odběrná místa, resp. u stávajících odběrných míst při požadavcích na změnu výše
odběru plynu posouzení technických kapacit, obchodního měření apod.) pro možné
případy budoucí plynofikace dle projednávaných změn vlny 29 ÚP SÚ HMP budou nadále
jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k
DS, 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).
V případě, že tento stupeň projednávání řízení o vydání uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ
HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty
78

Krajský úřad Středočeského kraje

Bez připomínek

2985567

Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako dotčený orgán
uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 55b odst. 2, s použitím ust. § 4 odst. 7,
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších
předpisů, toto KOORDINOVANÉ STANOVISKO k veřejnému projednání návrhu změn
vlny 29 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Předmětem Změn ÚP jsou převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území.
Projednávané návrhy Změn ÚP se týkají také veřejně prospěšných staveb (VPS) a
vyjmutí z nerozvojového území.
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí vydává následující:
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č.
zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že k veřejnému projednání
návrhu změn Z3772/29, Z3776/29, Z3777/29, Z3778/29, Z3784/29, Z3785/29, Z3787/29,
Z3789/29, Z3794/29, Z3797/29, Z3801/29, Z3802/29, Z3803/29, Z3804/29Z3805/29,
Z3806/29, Z3808/29, Z3816/29, Z3818/29, Z3819/29, Z3821/29 a Z3846/29 vlny 29 ÚP
SÚ hl. m. Prahy z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště
chráněných území kategorie
přírodní rezervace a přírodní památka, evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích
oblastí soustavy Natura 2000, jakož i vymezení regionálních a nadregionálních územních
systémů ekologické stability, nemá žádné připomínky.
Krajský úřad upozorňuje na formální pochybení u změny Z3784/29, která je podle údajů v
přehledné tabulce situována v k. ú. Dejvice a Vokovice, kdežto přehledové mapce je
znázorněna v k. ú. Šeberov.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí:
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů,
nemá připomínky, neboť změna územního plánu sídelního útvaru se netýká zájmů
uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.
2. Odbor dopravy
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust.
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu nemá připomínky.
3. Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k
předloženému návrhu změn připomínky, v řešené lokalitě lze vyloučit vliv na území v
zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
Upozorňujeme na chybu v přehledové mapě – změna 3784 je zakreslena v k. ú. Šeberov
na jihu Prahy, jedná se však dle popisu o změnu na Praze 6.

Z 3816 / 029

Str. 168 z 207

188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985175

Připomínky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. k oznámení o zahájení řízení o
vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
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 poomínkou výstavby
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní
řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985188

Stanovisko k jednotlivým změnám:
Z3816/29 - je nutné respektovat stávající řad DN 300

188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985202

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.
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v
lokalitě přirozený odtok 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.
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.
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

2985232

Obecně:
Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromu musí
být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně
jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce
stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle
písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako správce vodohospodářského majetku
hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného
majetku se od data 1.1.2021 prioritně a bezplatně vyjadřují jednotným stanoviskem, a to
na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího
portálu: www.vyjadrovaciportal.cz.
Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů,
územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto
fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy,
notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se
shora specifikované požadavky na formu podání žádosti o stanovisko prostřednictvím
společného vyjadřovacího portálu nemusí použít.
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Z 3818 / 029
Místa
Praha 13, k.ú. Stodůlky
Předmět:
upravení hranice mezi plochami ZMK a OB dle hranice katastru nemovitostí
Z:
zeleň městská a krajinná /ZMK/
Na:
čistě obytné /OB/
název org.

shrnutí

ID vyjádření obsah vyjádření

Souhlas

2985024

dohodovací jednání

1) Městská část
2) Dotčené orgány
15

Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky

10

Hasičský záchranný sbor hlavního
města Prahy

9

Hygienická stanice hlavního města
Prahy se sídlem v Praze

Dopisem podaným dne 5. 8. 2021 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy
(dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82
odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v
souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání
vyjádření (stanoviska) k projednání změn vlny 29 úprav územního plánu sídelního útvaru
hlavního města Prahy. Zástupci HSHMP 24. 9. 2021 shlédli záznam řízení o vydání
změny, HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko):
V rámci předložených změn je:
19. Změna Z 3818/29 akceptovatelná
Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení
hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího 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“
1) Akustická studie, která hodnotí:
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách
způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v
území).
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona;
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As
135/2011 – 246.

14

Městská veterinární správa Státní
veterinární správy

Z 3818 / 029

Str. 170 z 207

20

MHMP odbor bezpečnosti – oddělení
preventivní ochrany

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Jiné

2985429

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného
orgánu podle § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Změny č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o vydání změny

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985453

Z hlediska lesů:
V případě ostatních v úvodu uvedených změn vlny 29 nejsou námi chráněné zájmy
dotčeny.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Souhlas

2985485

Z hlediska ochrany vod:
Změna Z 3818/29 – změna funkčního využití plochy ze ZMK na OB v k.ú. Stodůlky z
důvodu úpravy hranice mezi stávajícími plochami dle hranice Katastru nemovitostí. S
návrhem změny souhlasíme.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985501

Z hlediska ochrany ovzduší:
K jednotlivým návrhům změn Územního plánu hl. m. Prahy vlny č. 29 sdělujeme:
Se změnami Z 3772/29, Z 3776/29, Z 777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29,
Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3821/29, Z 3846/29 souhlasíme bez připomínek.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985524

Z hlediska odpadů:
K návrhu změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme žádné
připomínky.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985545

Z hlediska ochrany přírody:
K návrhu změny změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3785/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany přírody a krajiny
připomínky.

17

MHMP odbor památkové péče

19

MHMP odbor pozemních komunikací
a drah

4

Ministerstvo dopravy

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985085

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021
o zahájení řízení o vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29,
Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z
3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29,
Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(dále jen „Změny ÚP“).
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: 2021
V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m.
Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:
https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_29/VP/OOP.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:
● 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 Vaší
výzvy, uvádí k návrhům změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující připomínky.

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985106

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k návrhům změn vlny 29
ÚP SÚ hl. m. Prahy žádné další připomínky.

6

Ministerstvo obrany

Částečný souhlas

2985330

Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 ÚP SÚ HMP
K čj. : MHMP 1168452/2021
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s
majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006
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Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o
zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst.
2 písm. b) stavebního zákona
stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- Ochranné pásmo letiště Kbely, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991
Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní
rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva
obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu
vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových
nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních
prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných
vedení vn a vvn, fotovoltaických elektráren speciálních staveb, zejména staveb s vertikální
ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy) (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. V tomto
vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo
zakázány.
Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých
staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení
povolit Ministerstvo obrany).
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění, kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č.
49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o
živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby)
větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic
mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren,
výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově
omezena nebo zakázána.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat v výš e uveden uvedené
vymezenvymezené územzemí a zapracovat jej do
textovtextové čá sti n návrhu územnzemního pl plánu do o odůvodnvodnění - do
kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- V řešeném území se nachází vzdušné prostory LK D (MCTR - vojenský letecký
okrsek) - letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP –
jev 102a). V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného
vzdušného prostoru určeného k ochraně letového provozu na letištích a letadel letících na
okruhu, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním
letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů – lze vydat územní rozhodnutí a
povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu,
větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např.
střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících
nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany.
Vzhledem k tomu, že vzdušný prostor Ministerstva obrany se dotýka změn
řešených vlnou 29 ÚP SÚ HMP, zapracujte tyto limity do textové části do
odůvodnění - do kapitoly F.
Dotčené lokality řešené ve vlně 29 ÚP SÚ HLMP se dále nachází ve vymezeném
území Ministerstva obrany
- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je
nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona
č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat
územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba
omezena.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, zapracujte tyto
limity do textové části do odůvodnění - do kapitoly F.
Na celém správním území dotčeném změnou je zájem Ministerstva obrany
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posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení §
175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III.
třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační,
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové
stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.
MO ČR ve veřejném zájmu požaduje o zapracování výše uvedených jevů do textové
části návrhu ÚPD do textové části odůvodnění v následujícím znění:
„Řešená území projednávána v rámci vlny 29 ÚP SÚ HLMP se nachází ve
vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle §175 Stavebního zákona a
stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany
(území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve
smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 238/2021 Sb.). Platné limity v území jsou
obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména
ve výkrese č. 910).“

6

Ministerstvo obrany

Jiné

2985353

Za předpokladu požadovaného zapracování výše uvedeného textu do části
odůvodnění a splnění podmínky výškové limitace v ploše Z 3778/29, nemá
Ministerstvo obrany k předložené vlně 29 ÚP SÚ HMP další připomínky.
Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na
zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v
území.
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Ministerstvo obrany - Vojenský lesní
úřad

1

Ministerstvo pro místní rozvoj

5

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Bez připomínek

2984642

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle
ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 5. 8. 2021 Vaši žádost čj.
MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 o vydání stanoviska křížení o vydání změn Z
3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29,
Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z
3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předmětem změn ÚP jsou
převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území. Projednávané návrhy změn
ÚP se také týkají veřejně prospěšných staveb a vyjmutí z nerozvojového území. Po
prošetření Vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v
působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se křížení o vydání změn Z 3772/29, Z
3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29,
Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z
3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.

Bez připomínek

2985046

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 j) 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:
Odbor elektroenergetikv a teplárenství nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP") žádné připomínky.
Odbor hornictví nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
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3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor stavební úřad nemá k návrhu změny změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/'29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/2.9, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné
připomínky.
7

Ministerstvo vnitra

Bez připomínek

2985005

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV ČR“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
V souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k
projednávanému návrhu změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RRL spojů
MV ČR z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčených
změnami Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3789/29, Z 3794/29,
Z 3806/29, Z 3818/29, Z 3819/29 a Z 3821/29. Ochranná pásma těchto spojů, včetně
uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých
územně analytických podkladech.
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později
zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci
příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV ČR.

3

Ministerstvo životního prostředí

Jiné

2985590

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
§ 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámení o konání
veřejného projednání návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy (dále jen „ÚP“).
MŽP uplatňuje k předmětným změnám ÚP v souladu s ustanovením § 55b odst. 2
stavebního zákona následující stanovisko.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle
ustanovení § 17 písm. a) zákona uplatňuje k níže uvedeným změnám vlny 29 ÚP
vymezovaným na plochách pod ochranou ZPF toto stanovisko:

12

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

Souhlas

2984593

Věc: Návrh změn vlny 29 ÚP SÚ HMP - vyjádření OBÚ ve smyslu § 18 zákona č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
K Vašemu oznámení o návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29 a Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP ze dne 05.08.2021 č.j. MHMP
1168452/2021, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města
Prahy a kraje
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 05.08.2021 pod č.j. SBS 32551/2021/OBÚ-02, Vám
OBÚ sděluje, že uvedené návrhy změn se týkají území, které je situované mimo hranice
stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných
ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek.
OBÚ k tomuto návrhu nemá námitky.

16

Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem

13

Státní energetická inspekce, územní
inspektorát pro hl. město Prahu a
Středočeský kraj

8

Státní pozemkový úřad

11

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

2985255

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s
ustanove-ním § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění
pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. srpna 2021
informována o zahájení řízení k veřejnému projednání vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,

3) Vybrané orgány a organizace
162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Z 3818 / 029

Bez připomínek
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Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Po prostudování textových podkladů projednávaných návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy a úplných návrhů na vydání uvedených změn
formou opatření obecné povahy dostupných na internetové adrese
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_
planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
a příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů, přístupných
na inter-netových stránkách ČGS, lze z hlediska geologických zájmů chráněných
zvláštními právními předpisy a z hlediska evidovaných rizikových geofaktorů konstatovat,
že:
162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985277

1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 22. září 2021 na řešených územích nejsou evidována
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 geo-logických 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 zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla
ani registrovaná poddolovaná území s výjimkou změny Z 3778/29.
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Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985304

6) Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických
fenoménů nemá ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky.
Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje k
zahájení řízení o vydání změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy
další připomínky.

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985380

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 29 bez požadavku VVURÚ předáváme tyto připomínky:
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Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985407

Z 3772/29, Z 3777/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29,Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29,Z 3821/29, Z 3846/29
Bez připomínek.

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984693

Dopisem č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 obdržela naše organizace
oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29.
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, ke změnám vlny 29 máme následující připomínky:
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Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984718

Připomínka:
Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území významného
vodního toku Vltava IDVT 10100001 a drobného vodního toku Litovicko – Šáreckého
potoka IDVT 10100230, Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

149

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Bez připomínek
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.

2985128

V rámci současného stupně projednávání se jedná o celkem 22 dílčích změn s označením
Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29
charakteru přeměny funkčního využití pozemků (od návrhů na funkci čistě a všeobecně
obytnou, všeobecně smíšenou, smíšenou městského jádra, přes nerušící výrobu a služby,
veřejnou vybavenost (školstvO, území sloužící, sportu, oddechu (přírodní park), izolační
zeleň, až po např. změny technické či dopravní infrastruktury (přeložky VTL plynovodů,
přeložka venkovního vedení VN, tratě a zařízení železniční dopravy) na území MČ Praha
4 (Michle), Praha 5 (Jinonice, Košíře), Praha 6 (Dejvice, Vokovice, Bubeneč), Praha 8
(Karlín), Praha 9 (Prosek, Vysočany), Praha 10 (Michle), Praha 11 (Chodov), Praha 13
(Stodůlky, Třebonice), Praha 15 (Horní Měcholupy), Praha - Ďáblice, Praha - Řeporyje,
Praha - Libuš (Písnice), Praha - Klánovice, Praha - Slivenec, Praha - Dolní Měcholupy,
Praha - Štěrboholy, Praha - Petrovice a Praha - Březiněves.
Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské distribuční
soustavě (DS), je v naprosté většině předkládaných změn ÚP dostatečně kapacitní místní
distribuční plynovodní síť, provozovaná naší společností Pražská plynárenská Distribuce,
a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., situovaná buďto přímo u dotčených
pozemků (u některých změn jsou na tyto pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní
přípojky, případně jsou zde s naší společností níže uvedeným postupem projednány
technické podrnínky připojení k DS), nebo je v blízkém dosahu dostupná jako stávající
(resp. předešle navržená v souvislosti s jinými projekty) bez výraznějších problémů.
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Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Jiné
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.

Z 3818 / 029

2985154

Obecně pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných (resp. překládaných)
plynárenských zařízení naší společností provozované DS (včetně zařízení jejich aktivní
protikorozní ochrany a souvisejících technologických objektů) požadujeme v rámci výše
uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ HMP zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon, v platném znění, zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, ČI. II (přechodná
ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech (řada změn plochou
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částečně zasahuje do bezpečnostních pásem provozovaných VTL plynovodů), a
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186,
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 700 03, 905 01, 605 02, 920 21,
920 25, a dalších). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b),
bod 1 energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U vyvolaných
přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického
zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o
zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční
soustavy naší společnosti (uzavření této smlouvy je záležitostí budoucího veřejnoprávního
projednávání projektových dokumentací konkrétních staveb).
Detailní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a přípojek pro
nová odběrná místa, resp. u stávajících odběrných míst při požadavcích na změnu výše
odběru plynu posouzení technických kapacit, obchodního měření apod.) pro možné
případy budoucí plynofikace dle projednávaných změn vlny 29 ÚP SÚ HMP budou nadále
jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k
DS, 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).
V případě, že tento stupeň projednávání řízení o vydání uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ
HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty
78

Krajský úřad Středočeského kraje

Bez připomínek

2985568

Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako dotčený orgán
uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 55b odst. 2, s použitím ust. § 4 odst. 7,
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších
předpisů, toto KOORDINOVANÉ STANOVISKO k veřejnému projednání návrhu změn
vlny 29 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Předmětem Změn ÚP jsou převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území.
Projednávané návrhy Změn ÚP se týkají také veřejně prospěšných staveb (VPS) a
vyjmutí z nerozvojového území.
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí vydává následující:
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č.
zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že k veřejnému projednání
návrhu změn Z3772/29, Z3776/29, Z3777/29, Z3778/29, Z3784/29, Z3785/29, Z3787/29,
Z3789/29, Z3794/29, Z3797/29, Z3801/29, Z3802/29, Z3803/29, Z3804/29Z3805/29,
Z3806/29, Z3808/29, Z3816/29, Z3818/29, Z3819/29, Z3821/29 a Z3846/29 vlny 29 ÚP
SÚ hl. m. Prahy z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště
chráněných území kategorie
přírodní rezervace a přírodní památka, evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích
oblastí soustavy Natura 2000, jakož i vymezení regionálních a nadregionálních územních
systémů ekologické stability, nemá žádné připomínky.
Krajský úřad upozorňuje na formální pochybení u změny Z3784/29, která je podle údajů v
přehledné tabulce situována v k. ú. Dejvice a Vokovice, kdežto přehledové mapce je
znázorněna v k. ú. Šeberov.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí:
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů,
nemá připomínky, neboť změna územního plánu sídelního útvaru se netýká zájmů
uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.
2. Odbor dopravy
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust.
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§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu nemá připomínky.
3. Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k
předloženému návrhu změn připomínky, v řešené lokalitě lze vyloučit vliv na území v
zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
Upozorňujeme na chybu v přehledové mapě – změna 3784 je zakreslena v k. ú. Šeberov
na jihu Prahy, jedná se však dle popisu o změnu na Praze 6.
188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985176

Připomínky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. k oznámení o zahájení řízení o
vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
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 poomínkou výstavby
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní
řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
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Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985203

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.
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v
lokalitě přirozený odtok 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.
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.
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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Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985233

Obecně:
Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromu musí
být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně
jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce
stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle
písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako správce vodohospodářského majetku
hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného
majetku se od data 1.1.2021 prioritně a bezplatně vyjadřují jednotným stanoviskem, a to
na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího
portálu: www.vyjadrovaciportal.cz.
Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů,
územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto
fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy,
notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se
shora specifikované požadavky na formu podání žádosti o stanovisko prostřednictvím
společného vyjadřovacího portálu nemusí použít.
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Z 3819 / 029
Místa
Praha 11, k.ú. Chodov
Předmět:
Změna funkční plochy
Z:
nerušící výroby a služeb s kódem míry využití území I /VN-I/
Na:
všeobecně smíšené s kódem míry využití území I /SV-I/
název org.

shrnutí

ID vyjádření obsah vyjádření

Souhlas

2985032

dohodovací jednání

1) Městská část
2) Dotčené orgány
15

Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky

10

Hasičský záchranný sbor hlavního
města Prahy

9

Hygienická stanice hlavního města
Prahy se sídlem v Praze

Dopisem podaným dne 5. 8. 2021 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy
(dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82
odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v
souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání
vyjádření (stanoviska) k projednání změn vlny 29 úprav územního plánu sídelního útvaru
hlavního města Prahy. Zástupci HSHMP 24. 9. 2021 shlédli záznam řízení o vydání
změny, HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko):
V rámci předložených změn je:
20. Změna Z 3819/29 akceptovatelná
Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení
hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího 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“
1) Akustická studie, která hodnotí:
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách
způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v
území).
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona;
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As
135/2011 – 246.

14

Městská veterinární správa Státní
veterinární správy
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20

MHMP odbor bezpečnosti – oddělení
preventivní ochrany

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Jiné

2985437

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného
orgánu podle § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Změny č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o vydání změny

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985460

Z hlediska lesů:
V případě ostatních v úvodu uvedených změn vlny 29 nejsou námi chráněné zájmy
dotčeny.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Souhlas

2985486

Z hlediska ochrany vod:
Změna Z 3819/29 – změna funkčního využití plochy z VN-I na SV-I pro potřeby výstavby
polyfunkčního objektu a přeložky VTL plynovodu v k.ú. Chodov. S návrhem změny
souhlasíme.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Jiné

2985510

Z hlediska ochrany ovzduší:
Ke změně Z 3819/29 máme následující připomínku: Navrhovaná změna, spočívající ve
změně funkčního využití plochy z VN-I na SV-I pro potřeby výstavby polyfunkčního
objektu, je situována na pozemcích mezi významně dopravně zatíženými komunikacemi
celoměstského významu Roztylská a Brněnská (D1) v Praze 4 (emise, hluk). Případné
umístění bytové funkce do tohoto území, které navrhované prostorové a funkční využití
území SV-I umožňuje, je z hlediska ochrany ovzduší sice přípustné (nedochází zde v
současné době k překračování imisních limitů znečišťujících látek), ale naprosto
nevhodné.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985532

Z hlediska odpadů:
K návrhu změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme žádné
připomínky.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985552

Z hlediska ochrany přírody:
K návrhu změny změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3785/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany přírody a krajiny
připomínky.

17

MHMP odbor památkové péče

19

MHMP odbor pozemních komunikací
a drah

4

Ministerstvo dopravy

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985092

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021
o zahájení řízení o vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29,
Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z
3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29,
Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(dále jen „Změny ÚP“).
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: 2021
V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m.
Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:
https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_29/VP/OOP.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:
● 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 Vaší
výzvy, uvádí k návrhům změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující připomínky.

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985114

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k návrhům změn vlny 29
ÚP SÚ hl. m. Prahy žádné další připomínky.

6

Ministerstvo obrany

Částečný souhlas

2985338

Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 ÚP SÚ HMP
K čj. : MHMP 1168452/2021
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Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s
majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o
zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst.
2 písm. b) stavebního zákona
stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- Ochranné pásmo letiště Kbely, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991
Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní
rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva
obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu
vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových
nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních
prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných
vedení vn a vvn, fotovoltaických elektráren speciálních staveb, zejména staveb s vertikální
ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy) (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. V tomto
vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo
zakázány.
Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých
staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení
povolit Ministerstvo obrany).
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění, kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č.
49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o
živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby)
větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic
mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren,
výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově
omezena nebo zakázána.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat v výš e uveden uvedené
vymezenvymezené územzemí a zapracovat jej do
textovtextové čá sti n návrhu územnzemního pl plánu do o odůvodnvodnění - do
kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- V řešeném území se nachází vzdušné prostory LK D (MCTR - vojenský letecký
okrsek) - letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP –
jev 102a). V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného
vzdušného prostoru určeného k ochraně letového provozu na letištích a letadel letících na
okruhu, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním
letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů – lze vydat územní rozhodnutí a
povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu,
větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např.
střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících
nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany.
Vzhledem k tomu, že vzdušný prostor Ministerstva obrany se dotýka změn
řešených vlnou 29 ÚP SÚ HMP, zapracujte tyto limity do textové části do
odůvodnění - do kapitoly F.
Dotčené lokality řešené ve vlně 29 ÚP SÚ HLMP se dále nachází ve vymezeném
území Ministerstva obrany
- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je
nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona
č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat
územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba
omezena.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, zapracujte tyto
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limity do textové části do odůvodnění - do kapitoly F.
Na celém správním území dotčeném změnou je zájem Ministerstva obrany
posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení §
175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III.
třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační,
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové
stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.
MO ČR ve veřejném zájmu požaduje o zapracování výše uvedených jevů do textové
části návrhu ÚPD do textové části odůvodnění v následujícím znění:
„Řešená území projednávána v rámci vlny 29 ÚP SÚ HLMP se nachází ve
vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle §175 Stavebního zákona a
stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany
(území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve
smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 238/2021 Sb.). Platné limity v území jsou
obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména
ve výkrese č. 910).“

6

Ministerstvo obrany

Jiné

2985361

Za předpokladu požadovaného zapracování výše uvedeného textu do části
odůvodnění a splnění podmínky výškové limitace v ploše Z 3778/29, nemá
Ministerstvo obrany k předložené vlně 29 ÚP SÚ HMP další připomínky.
Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na
zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v
území.
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Ministerstvo obrany - Vojenský lesní
úřad

1

Ministerstvo pro místní rozvoj

5

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Bez připomínek

2984650

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle
ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 5. 8. 2021 Vaši žádost čj.
MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 o vydání stanoviska křížení o vydání změn Z
3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29,
Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z
3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předmětem změn ÚP jsou
převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území. Projednávané návrhy změn
ÚP se také týkají veřejně prospěšných staveb a vyjmutí z nerozvojového území. Po
prošetření Vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v
působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se křížení o vydání změn Z 3772/29, Z
3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29,
Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z
3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.

Bez připomínek

2985054

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 j) 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:
Odbor elektroenergetikv a teplárenství nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního
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útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP") žádné připomínky.
Odbor hornictví nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor stavební úřad nemá k návrhu změny změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/'29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/2.9, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné
připomínky.
7

Ministerstvo vnitra

Bez připomínek

2985010

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV ČR“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
V souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k
projednávanému návrhu změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RRL spojů
MV ČR z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčených
změnami Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3789/29, Z 3794/29,
Z 3806/29, Z 3818/29, Z 3819/29 a Z 3821/29. Ochranná pásma těchto spojů, včetně
uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých
územně analytických podkladech.
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později
zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci
příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV ČR.

3

Ministerstvo životního prostředí

Jiné

2985598

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
§ 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámení o konání
veřejného projednání návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy (dále jen „ÚP“).
MŽP uplatňuje k předmětným změnám ÚP v souladu s ustanovením § 55b odst. 2
stavebního zákona následující stanovisko.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle
ustanovení § 17 písm. a) zákona uplatňuje k níže uvedeným změnám vlny 29 ÚP
vymezovaným na plochách pod ochranou ZPF toto stanovisko:

12

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

Souhlas

2984601

Věc: Návrh změn vlny 29 ÚP SÚ HMP - vyjádření OBÚ ve smyslu § 18 zákona č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
K Vašemu oznámení o návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29 a Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP ze dne 05.08.2021 č.j. MHMP
1168452/2021, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města
Prahy a kraje
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 05.08.2021 pod č.j. SBS 32551/2021/OBÚ-02, Vám
OBÚ sděluje, že uvedené návrhy změn se týkají území, které je situované mimo hranice
stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných
ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek.
OBÚ k tomuto návrhu nemá námitky.

16

Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem

13

Státní energetická inspekce, územní
inspektorát pro hl. město Prahu a
Středočeský kraj

8

Státní pozemkový úřad

11

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

2985263

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s
ustanove-ním § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění

3) Vybrané orgány a organizace
162

Česká geologická služba - Geofond
ČR
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pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. srpna 2021
informována o zahájení řízení k veřejnému projednání vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Po prostudování textových podkladů projednávaných návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy a úplných návrhů na vydání uvedených změn
formou opatření obecné povahy dostupných na internetové adrese
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_
planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
a příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů, přístupných
na inter-netových stránkách ČGS, lze z hlediska geologických zájmů chráněných
zvláštními právními předpisy a z hlediska evidovaných rizikových geofaktorů konstatovat,
že:
162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985285

1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 22. září 2021 na řešených územích nejsou evidována
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 geo-logických 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 zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla
ani registrovaná poddolovaná území s výjimkou změny Z 3778/29.

162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985312

6) Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických
fenoménů nemá ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky.
Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje k
zahájení řízení o vydání změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy
další připomínky.

131

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Jiné

2984999

V rámci řízení o vydání změn vlny 29 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy máme ke změnám
Z 3785/29 a Z 3819/29 níže uvedené připomínky:
• Změnami Z 3785/29 (výstavbou administrativního objektu Rustonka Park) a Z
3819/29 (polyfunkční dům na Chodově) nebude ohrožen provoz metra, objekty,
technologie a inženýrské sítě metra. Musí být dodrženy Obecné podmínky pro přípravu a
realizaci staveb v ochranném pásmu metra (OPM), které jsou v souladu se zákonem
266/1994 Sb. o dráhách. V případě polyfunkčního domu upozorňujeme na zákon č.
267/2015 Sb. o ochraně veřejného zdraví, § 77 odst. 5, kde je uvedeno, že „neprovede-li
stavebník dostatečná opatření k ochraně před hlukem, nemůže žádat, aby tato opatření
provedl provozovatel, vlastník nebo správce zdroje hluku".

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985388

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 29 bez požadavku VVURÚ předáváme tyto připomínky:

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985415

Z 3772/29, Z 3777/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29,Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29,Z 3821/29, Z 3846/29
Bez připomínek.

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984701

Dopisem č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 obdržela naše organizace
oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29.
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, ke změnám vlny 29 máme následující připomínky:

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984726

Připomínka:
Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území významného
vodního toku Vltava IDVT 10100001 a drobného vodního toku Litovicko – Šáreckého
potoka IDVT 10100230, Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

149

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Bez připomínek
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.

2985136

V rámci současného stupně projednávání se jedná o celkem 22 dílčích změn s označením
Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29
charakteru přeměny funkčního využití pozemků (od návrhů na funkci čistě a všeobecně
obytnou, všeobecně smíšenou, smíšenou městského jádra, přes nerušící výrobu a služby,
veřejnou vybavenost (školstvO, území sloužící, sportu, oddechu (přírodní park), izolační
zeleň, až po např. změny technické či dopravní infrastruktury (přeložky VTL plynovodů,
přeložka venkovního vedení VN, tratě a zařízení železniční dopravy) na území MČ Praha
4 (Michle), Praha 5 (Jinonice, Košíře), Praha 6 (Dejvice, Vokovice, Bubeneč), Praha 8
(Karlín), Praha 9 (Prosek, Vysočany), Praha 10 (Michle), Praha 11 (Chodov), Praha 13
(Stodůlky, Třebonice), Praha 15 (Horní Měcholupy), Praha - Ďáblice, Praha - Řeporyje,
Praha - Libuš (Písnice), Praha - Klánovice, Praha - Slivenec, Praha - Dolní Měcholupy,
Praha - Štěrboholy, Praha - Petrovice a Praha - Březiněves.
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Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské distribuční
soustavě (DS), je v naprosté většině předkládaných změn ÚP dostatečně kapacitní místní
distribuční plynovodní síť, provozovaná naší společností Pražská plynárenská Distribuce,
a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., situovaná buďto přímo u dotčených
pozemků (u některých změn jsou na tyto pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní
přípojky, případně jsou zde s naší společností níže uvedeným postupem projednány
technické podrnínky připojení k DS), nebo je v blízkém dosahu dostupná jako stávající
(resp. předešle navržená v souvislosti s jinými projekty) bez výraznějších problémů.
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Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Nesouhlas
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.

2985140

Dále uvádíme, že se změnou Z 3802/29 - všeobecně smíšené území - plánovaná
výstavba polyfunkčních objektů u ul. K Měcholupům a severovýchodně od železniční trati
Praha - Benešov, Praha 15 - Horní Měcholupy
(Viz Odůvodnění : Změna lokálně upravuje koncepci technické Infrastruktury, navrhuje
přeložku VTL plynovodu o dimenzi DN 200 (pozn.: č. trasy 215, majitelem i
provozovatelem předmětného VTL plynovodu je naše společnost Pražská plynárenská
Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.), a to z důvodu kolize s
navrhovanými objekty. Tím zároveň dojde ke zmenšení bezpečnostního pásma
plynovodu. Trasa přeloženého plynovodu se posouvá západně a jižně od původní trasy k
hranici řešeněho území a je vedena ke stávající RS Cl Uhříněves Stavoservis (pozn.: tato
VTL RS o jmenovitém výkonu 5000 Nm3/h v majetku a správě naší společnosti je po
změně evidenčně vedena pod č. 412, nikoliv C1). Přeložka je vymezena dle podkladové
studie „Podkladová studie ke změně č. Z3802", zpracovatel Planhaus s.r.o., z 05/2021,
která byla zcela zohledněna.), a se změnou Z 3819/29 - všeobecně smíšené území plánovaná výstavba polyfunkčního objektu, plocha mezi ulicemi V Parku - Brněnská Roztylská, Praha 11 - Chodov
(Viz Odůvodnění : Změna lokálně upravuje koncepci technické infrastruktury návrhem
přeložky VTL plynovodu o dosavadní dimenzi DN 350 (pozn.: č. trasy 163, majitelem i
provozovatelem předmětného VTL plynovodu je naše společnost Pražská plynárenská
Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.), u přeložky bude dimenze
zredukována na DN 200, jelikož tak naváže na dimenzi stávajícího plynovodu DN 200 v
oblasti ulice V parku. Tím zároveň dojde ke zmenšení bezpečnostního pásma plynovodu.
Změna byla zpracována na základě podkladové studie „Podkladová studie pro Z
3819/29", zpracovatel koncepční části KYZLINK ARCHITECTS, z 03/2021, která byla
zcela zohledněna.),
v této fázi řízení o vydání změn vlny 29 ÚP SÚ HMP nesouhlasíme.
Požadujeme, aby iniciátoři těchto změn (resp. jimi pověření zpracovatelé zmíněných
studií, projektanti, apod.) rozsah - vedení, charakter, podrobnější tech. parametry
vyvolaných přeložek, odstupové vzdálenosti přeložených VTL potrubí ke konkrétním
objektům, atd., včetně řešení aktivní protikorozní ochrany (např. u změny Z 3802/29
možný vliv elektrifikované železniční trati Praha - Benešov, ke které se souběh VTL
plynovodu DN 200 v navržené trase přeložky více přibližuje) napřed bezrozporově
projednali s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti s předložením
detailnějších podkladů ze studií ohledně navrhovaných přeložek VTL plynovodů.
Teprve následně budeme moci tyto změny Z 3802/29 a Z 3809/29 z hlediska zájmů naší
společnosti, jakožto provozovatele plynárenské DS, potvrdit.
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Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Jiné
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.

2985162

Obecně pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných (resp. překládaných)
plynárenských zařízení naší společností provozované DS (včetně zařízení jejich aktivní
protikorozní ochrany a souvisejících technologických objektů) požadujeme v rámci výše
uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ HMP zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon, v platném znění, zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, ČI. II (přechodná
ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech (řada změn plochou
částečně zasahuje do bezpečnostních pásem provozovaných VTL plynovodů), a
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186,
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 700 03, 905 01, 605 02, 920 21,
920 25, a dalších). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b),
bod 1 energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U vyvolaných
přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického
zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o
zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční
soustavy naší společnosti (uzavření této smlouvy je záležitostí budoucího veřejnoprávního
projednávání projektových dokumentací konkrétních staveb).
Detailní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a přípojek pro
nová odběrná místa, resp. u stávajících odběrných míst při požadavcích na změnu výše
odběru plynu posouzení technických kapacit, obchodního měření apod.) pro možné
případy budoucí plynofikace dle projednávaných změn vlny 29 ÚP SÚ HMP budou nadále
jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k
DS, 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).
V případě, že tento stupeň projednávání řízení o vydání uvedených změn vlny 29 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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4) Ostatní podněty
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Krajský úřad Středočeského kraje

Bez připomínek

2985576

Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako dotčený orgán
uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 55b odst. 2, s použitím ust. § 4 odst. 7,
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších
předpisů, toto KOORDINOVANÉ STANOVISKO k veřejnému projednání návrhu změn
vlny 29 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Předmětem Změn ÚP jsou převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území.
Projednávané návrhy Změn ÚP se týkají také veřejně prospěšných staveb (VPS) a
vyjmutí z nerozvojového území.
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí vydává následující:
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č.
zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že k veřejnému projednání
návrhu změn Z3772/29, Z3776/29, Z3777/29, Z3778/29, Z3784/29, Z3785/29, Z3787/29,
Z3789/29, Z3794/29, Z3797/29, Z3801/29, Z3802/29, Z3803/29, Z3804/29Z3805/29,
Z3806/29, Z3808/29, Z3816/29, Z3818/29, Z3819/29, Z3821/29 a Z3846/29 vlny 29 ÚP
SÚ hl. m. Prahy z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště
chráněných území kategorie
přírodní rezervace a přírodní památka, evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích
oblastí soustavy Natura 2000, jakož i vymezení regionálních a nadregionálních územních
systémů ekologické stability, nemá žádné připomínky.
Krajský úřad upozorňuje na formální pochybení u změny Z3784/29, která je podle údajů v
přehledné tabulce situována v k. ú. Dejvice a Vokovice, kdežto přehledové mapce je
znázorněna v k. ú. Šeberov.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí:
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů,
nemá připomínky, neboť změna územního plánu sídelního útvaru se netýká zájmů
uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.
2. Odbor dopravy
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust.
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu nemá připomínky.
3. Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k
předloženému návrhu změn připomínky, v řešené lokalitě lze vyloučit vliv na území v
zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
Upozorňujeme na chybu v přehledové mapě – změna 3784 je zakreslena v k. ú. Šeberov
na jihu Prahy, jedná se však dle popisu o změnu na Praze 6.
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Městská část Praha 11

Souhlas

2985315

MČ Praha 11 obdržela oznámení o projednání návrhu změny Z 3819/29 vlny 29 změn
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen ÚPn), projednávané zkráceným
postupem. Sděluji Vám, že Rada MČ Praha 11 se k tomuto návrhu změny Z 3819/29 vlny
29 změn ÚPn vyjádřila usnesením č. 0828/29/R/2021 ze dne 23.08.2021, které Vám
zasílám v příloze.
RMČ Praha 11 souhlasí
s návrhem změny Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy č. Z 3819/29 zkráceným postupem v
rámci veřejného projednání
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MHMPP097X4LX

Z 3819 / 029

Částečný souhlas

2985622

Souhlasí se změnou plochy s rozdílným způsobem využití VN - I (nerušící výroby a služeb
s kódem míry využití plochy I) na plochu s rozdílným způsobem využití SV (všeobecně
smíšené). Nesouhlasíme s navrhovaným kódem míry využití plochy. Navrhovaný kód míry
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využití plochy I požadujeme snížit na koeficient F.
Odůvodnění:
V roce 2011 byla provedena úprava územního plánu U0953, která původní kód míry
využití plochy F zvýšila na kód I. Území je již v současnosti silně zatížené dopravou. V
blízkosti plánovaný záměr Centrum Praha Jih - Chodov" - změna III. fáze záměru, jehož
investorem je žadatel o změnu územního plánu Z 3819, má platné územní rozhodnutí.
Tím se dopravní zatížení celé oblasti ještě zvýší. Snížení kódu míry využití plochy na kód
platný před úpravou územního plánu U0953 je tak z hlediska životního prostředí žádoucí.
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MHMPP097YNB9

Nesouhlas

2985625

Nesouhlasím s navrhovaným kódem míry využití plochy. Navrhovaný kód míry využití
plochy I požaduji snížit na koeficient F.
Odůvodnění:
V roce 2011 byla provedena úprava územního plánu U0953, která původní kód míry
využití plochy F zvýšila na kód I. Území je již v současnosti silně zatížené dopravou. V
blízkosti plánovaný záměr Centrum Praha Jih - Chodov" - změna III. fáze záměru, jehož
investorem je žadatel o změnu územního plánu Z 3819, má platné územní rozhodnutí.
Tím se dopravní zatížení celé oblasti ještě zvýší. Snížení kódu míry využití plochy na kód
platný před úpravou územního plánu U0953 je tak z hlediska životního prostředí žádoucí.
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MHMPP09I8QEG

Nesouhlas

2985631

Nesouhlasím s navrhovaným kódem míry využití plochy. Navrhovaný kód míry využití
plochy I požaduji snížit na koeficient F.
Odůvodnění:
V roce 2011 byla provedena úprava územního plánu U0953, která původní kód míry
využití plochy F zvýšila na kód I. Území je již v současnosti silně zatížené dopravou. V
blízkosti plánovaný záměr Centrum Praha Jih - Chodov" - změna III. fáze záměru, jehož
investorem je žadatel o změnu územního plánu Z 3819, má platné územní rozhodnutí.
Tím se dopravní zatížení celé oblasti ještě zvýší. Snížení kódu míry využití plochy na kód
platný před úpravou územního plánu U0953 je tak z hlediska životního prostředí žádoucí.
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MHMPP09I8SYA

Nesouhlas

2985630

Nesouhlasím s navrhovaným kódem míry využití plochy. Navrhovaný kód míry využití
plochy I požaduji snížit na koeficient F.
Odůvodnění:
V roce 2011 byla provedena úprava územního plánu U0953, která původní kód míry
využití plochy F zvýšila na kód I. Území je již v současnosti silně zatížené dopravou. V
blízkosti plánovaný záměr Centrum Praha Jih - Chodov" - změna III. fáze záměru, jehož
investorem je žadatel o změnu územního plánu Z 3819, má platné územní rozhodnutí.
Tím se dopravní zatížení celé oblasti ještě zvýší. Snížení kódu míry využití plochy na kód
platný před úpravou územního plánu U0953 je tak z hlediska životního prostředí žádoucí.
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MHMPP09I8SZ5

Nesouhlas

2985632

Nesouhlasím s navrhovaným kódem míry využití plochy. Navrhovaný kód míry využití
plochy I požaduji snížit na koeficient F.
Odůvodnění:
V roce 2011 byla provedena úprava územního plánu U0953, která původní kód míry
využití plochy F zvýšila na kód I. Území je již v současnosti silně zatížené dopravou. V
blízkosti plánovaný záměr Centrum Praha Jih - Chodov" - změna III. fáze záměru, jehož
investorem je žadatel o změnu územního plánu Z 3819, má platné územní rozhodnutí.
Tím se dopravní zatížení celé oblasti ještě zvýší. Snížení kódu míry využití plochy na kód
platný před úpravou územního plánu U0953 je tak z hlediska životního prostředí žádoucí.
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MHMPP09I8T0T

Jiné

2985633

Připomínku společně uplatňují 2 fyzické osoby - viz podání.
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MHMPP09I8T0T

Nesouhlas

2985634

Nesouhlasím s navrhovaným kódem míry využití plochy. Navrhovaný kód míry využití
plochy I požaduji snížit na koeficient F.
Odůvodnění:
V roce 2011 byla provedena úprava územního plánu U0953, která původní kód míry
využití plochy F zvýšila na kód I. Území je již v současnosti silně zatížené dopravou. V
blízkosti plánovaný záměr Centrum Praha Jih - Chodov" - změna III. fáze záměru, jehož
investorem je žadatel o změnu územního plánu Z 3819, má platné územní rozhodnutí.
Tím se dopravní zatížení celé oblasti ještě zvýší. Snížení kódu míry využití plochy na kód
platný před úpravou územního plánu U0953 je tak z hlediska životního prostředí žádoucí.
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MHMPP09I8T1O

Nesouhlas

2985629

Nesouhlasím s navrhovaným kódem míry využití plochy. Navrhovaný kód míry využití
plochy I požaduji snížit na koeficient F.
Odůvodnění:
V roce 2011 byla provedena úprava územního plánu U0953, která původní kód míry
využití plochy F zvýšila na kód I. Území je již v současnosti silně zatížené dopravou. V
blízkosti plánovaný záměr Centrum Praha Jih - Chodov" - změna III. fáze záměru, jehož
investorem je žadatel o změnu územního plánu Z 3819, má platné územní rozhodnutí.
Tím se dopravní zatížení celé oblasti ještě zvýší. Snížení kódu míry využití plochy na kód
platný před úpravou územního plánu U0953 je tak z hlediska životního prostředí žádoucí.
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MHMPP09I8UQ0

Nesouhlas

2985628

Nesouhlasím s navrhovaným kódem míry využití plochy. Navrhovaný kód míry využití
plochy I požaduji snížit na koeficient F.
Odůvodnění:
V roce 2011 byla provedena úprava územního plánu U0953, která původní kód míry
využití plochy F zvýšila na kód I. Území je již v současnosti silně zatížené dopravou. V
blízkosti plánovaný záměr Centrum Praha Jih - Chodov" - změna III. fáze záměru, jehož
investorem je žadatel o změnu územního plánu Z 3819, má platné územní rozhodnutí.
Tím se dopravní zatížení celé oblasti ještě zvýší. Snížení kódu míry využití plochy na kód
platný před úpravou územního plánu U0953 je tak z hlediska životního prostředí žádoucí.

305

MHMPP09I8URV

Nesouhlas

2985627

Nesouhlasím s navrhovaným kódem míry využití plochy. Navrhovaný kód míry využití
plochy I požaduji snížit na koeficient F.
Odůvodnění:
V roce 2011 byla provedena úprava územního plánu U0953, která původní kód míry
využití plochy F zvýšila na kód I. Území je již v současnosti silně zatížené dopravou. V
blízkosti plánovaný záměr Centrum Praha Jih - Chodov" - změna III. fáze záměru, jehož
investorem je žadatel o změnu územního plánu Z 3819, má platné územní rozhodnutí.
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Tím se dopravní zatížení celé oblasti ještě zvýší. Snížení kódu míry využití plochy na kód
platný před úpravou územního plánu U0953 je tak z hlediska životního prostředí žádoucí.
304

MHMPP09I8USQ

Nesouhlas

2985626

Nesouhlasím s navrhovaným kódem míry využití plochy. Navrhovaný kód míry využití
plochy I požaduji snížit na koeficient F.
Odůvodnění:
V roce 2011 byla provedena úprava územního plánu U0953, která původní kód míry
využití plochy F zvýšila na kód I. Území je již v současnosti silně zatížené dopravou. V
blízkosti plánovaný záměr Centrum Praha Jih - Chodov" - změna III. fáze záměru, jehož
investorem je žadatel o změnu územního plánu Z 3819, má platné územní rozhodnutí.
Tím se dopravní zatížení celé oblasti ještě zvýší. Snížení kódu míry využití plochy na kód
platný před úpravou územního plánu U0953 je tak z hlediska životního prostředí žádoucí.

301

MHMPXPGX1MYO

Částečný souhlas

2985623

Souhlasí se změnou plochy s rozdílným způsobem využití VN - I (nerušící výroby a služeb
s kódem míry využití plochy I) na plochu s rozdílným způsobem využití SV (všeobecně
smíšené). Nesouhlasíme s navrhovaným kódem míry využití plochy. Navrhovaný kód míry
využití plochy I požadujeme snížit na koeficient F.
Odůvodnění:
V roce 2011 byla provedena úprava územního plánu U0953, která původní kód míry
využití plochy F zvýšila na kód I. Území je již v současnosti silně zatížené dopravou. V
blízkosti plánovaný záměr Centrum Praha Jih - Chodov" - změna III. fáze záměru, jehož
investorem je žadatel o změnu územního plánu Z 3819, má platné územní rozhodnutí.
Tím se dopravní zatížení celé oblasti ještě zvýší. Snížení kódu míry využití plochy na kód
platný před úpravou územního plánu U0953 je tak z hlediska životního prostředí žádoucí.

302

MHMPXPGZCRSM

Nesouhlas

2985624

Nesouhlasím s navrhovaným kódem míry využití plochy. Navrhovaný kód míry využití
plochy I požaduji snížit na koeficient F.
Odůvodnění:
V roce 2011 byla provedena úprava územního plánu U0953, která původní kód míry
využití plochy F zvýšila na kód I. Území je již v současnosti silně zatížené dopravou. V
blízkosti plánovaný záměr Centrum Praha Jih - Chodov" - změna III. fáze záměru, jehož
investorem je žadatel o změnu územního plánu Z 3819, má platné územní rozhodnutí.
Tím se dopravní zatížení celé oblasti ještě zvýší. Snížení kódu míry využití plochy na kód
platný před úpravou územního plánu U0953 je tak z hlediska životního prostředí žádoucí.

188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985184

Připomínky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. k oznámení o zahájení řízení o
vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
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 poomínkou výstavby
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní
řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985189

Stanovisko k jednotlivým změnám:
Z3819/29 - je nutné respektovat stávající řady DN 1000 a DN 500, které prochází
východním okrajem zájmového území

188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985211

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.
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v
lokalitě přirozený odtok 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.
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.
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

2985241

Obecně:
Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromu musí
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být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně
jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce
stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle
písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako správce vodohospodářského majetku
hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného
majetku se od data 1.1.2021 prioritně a bezplatně vyjadřují jednotným stanoviskem, a to
na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího
portálu: www.vyjadrovaciportal.cz.
Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů,
územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto
fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy,
notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se
shora specifikované požadavky na formu podání žádosti o stanovisko prostřednictvím
společného vyjadřovacího portálu nemusí použít.
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Z 3821 / 029
Místa
Praha 9, k.ú. Vysočany
Předmět:
rozšíření plochy TVE z důvodu přeložky venkovního vedení V111 a V112
Z:
zeleň městská a krajinná /ZMK/
Na:
energetika /TVE/, tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/
název org.

shrnutí

ID vyjádření obsah vyjádření

Souhlas

2985025

dohodovací jednání

1) Městská část
2) Dotčené orgány
15

Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky

10

Hasičský záchranný sbor hlavního
města Prahy

9

Hygienická stanice hlavního města
Prahy se sídlem v Praze

Dopisem podaným dne 5. 8. 2021 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy
(dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82
odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v
souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání
vyjádření (stanoviska) k projednání změn vlny 29 úprav územního plánu sídelního útvaru
hlavního města Prahy. Zástupci HSHMP 24. 9. 2021 shlédli záznam řízení o vydání
změny, HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko):
V rámci předložených změn je:
21. Změna Z 3821/29 akceptovatelná
Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení
hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího 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“
1) Akustická studie, která hodnotí:
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách
způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v
území).
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona;
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As
135/2011 – 246.

14

Městská veterinární správa Státní
veterinární správy
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20

MHMP odbor bezpečnosti – oddělení
preventivní ochrany

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Jiné

2985430

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného
orgánu podle § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Změny č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o vydání změny

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985454

Z hlediska lesů:
V případě ostatních v úvodu uvedených změn vlny 29 nejsou námi chráněné zájmy
dotčeny.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Souhlas

2985487

Z hlediska ochrany vod:
Změna Z 3821/29 – změna funkčního využití plochy ze ZMK na TVE s cílem rozšíření
stávající plochy TVE z důvodu přeložky vedení V111 a V112 v k.ú. Vysočany. S návrhem
změny souhlasíme.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985502

Z hlediska ochrany ovzduší:
K jednotlivým návrhům změn Územního plánu hl. m. Prahy vlny č. 29 sdělujeme:
Se změnami Z 3772/29, Z 3776/29, Z 777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29,
Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3821/29, Z 3846/29 souhlasíme bez připomínek.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985525

Z hlediska odpadů:
K návrhu změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme žádné
připomínky.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985546

Z hlediska ochrany přírody:
K návrhu změny změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3785/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany přírody a krajiny
připomínky.

17

MHMP odbor památkové péče

19

MHMP odbor pozemních komunikací
a drah

4

Ministerstvo dopravy

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985086

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021
o zahájení řízení o vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29,
Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z
3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29,
Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(dále jen „Změny ÚP“).
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: 2021
V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m.
Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:
https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_29/VP/OOP.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:
● 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 Vaší
výzvy, uvádí k návrhům změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující připomínky.

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985107

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k návrhům změn vlny 29
ÚP SÚ hl. m. Prahy žádné další připomínky.

6

Ministerstvo obrany

Částečný souhlas

2985331

Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 ÚP SÚ HMP
K čj. : MHMP 1168452/2021
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s
majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006
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Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o
zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst.
2 písm. b) stavebního zákona
stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- Ochranné pásmo letiště Kbely, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991
Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní
rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva
obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu
vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových
nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních
prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných
vedení vn a vvn, fotovoltaických elektráren speciálních staveb, zejména staveb s vertikální
ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy) (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. V tomto
vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo
zakázány.
Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých
staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení
povolit Ministerstvo obrany).
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění, kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č.
49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o
živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby)
větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic
mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren,
výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově
omezena nebo zakázána.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat v výš e uveden uvedené
vymezenvymezené územzemí a zapracovat jej do
textovtextové čá sti n návrhu územnzemního pl plánu do o odůvodnvodnění - do
kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- V řešeném území se nachází vzdušné prostory LK D (MCTR - vojenský letecký
okrsek) - letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP –
jev 102a). V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného
vzdušného prostoru určeného k ochraně letového provozu na letištích a letadel letících na
okruhu, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním
letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů – lze vydat územní rozhodnutí a
povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu,
větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např.
střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících
nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany.
Vzhledem k tomu, že vzdušný prostor Ministerstva obrany se dotýka změn
řešených vlnou 29 ÚP SÚ HMP, zapracujte tyto limity do textové části do
odůvodnění - do kapitoly F.
Dotčené lokality řešené ve vlně 29 ÚP SÚ HLMP se dále nachází ve vymezeném
území Ministerstva obrany
- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je
nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona
č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat
územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba
omezena.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, zapracujte tyto
limity do textové části do odůvodnění - do kapitoly F.
Na celém správním území dotčeném změnou je zájem Ministerstva obrany
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posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení §
175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III.
třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační,
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové
stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.
MO ČR ve veřejném zájmu požaduje o zapracování výše uvedených jevů do textové
části návrhu ÚPD do textové části odůvodnění v následujícím znění:
„Řešená území projednávána v rámci vlny 29 ÚP SÚ HLMP se nachází ve
vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle §175 Stavebního zákona a
stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany
(území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve
smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 238/2021 Sb.). Platné limity v území jsou
obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména
ve výkrese č. 910).“

6

Ministerstvo obrany

Jiné

2985354

Za předpokladu požadovaného zapracování výše uvedeného textu do části
odůvodnění a splnění podmínky výškové limitace v ploše Z 3778/29, nemá
Ministerstvo obrany k předložené vlně 29 ÚP SÚ HMP další připomínky.
Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na
zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v
území.
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Ministerstvo obrany - Vojenský lesní
úřad

1

Ministerstvo pro místní rozvoj

5

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Bez připomínek

2984643

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle
ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 5. 8. 2021 Vaši žádost čj.
MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 o vydání stanoviska křížení o vydání změn Z
3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29,
Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z
3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předmětem změn ÚP jsou
převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území. Projednávané návrhy změn
ÚP se také týkají veřejně prospěšných staveb a vyjmutí z nerozvojového území. Po
prošetření Vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v
působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se křížení o vydání změn Z 3772/29, Z
3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29,
Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z
3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.

Bez připomínek

2985047

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 j) 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:
Odbor elektroenergetikv a teplárenství nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP") žádné připomínky.
Odbor hornictví nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
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3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor stavební úřad nemá k návrhu změny změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/'29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/2.9, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné
připomínky.
7

Ministerstvo vnitra

Bez připomínek

2985006

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV ČR“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
V souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že k
projednávanému návrhu změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RRL spojů
MV ČR z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčených
změnami Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3789/29, Z 3794/29,
Z 3806/29, Z 3818/29, Z 3819/29 a Z 3821/29. Ochranná pásma těchto spojů, včetně
uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých
územně analytických podkladech.
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později
zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci
příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV ČR.

3

Ministerstvo životního prostředí

Jiné

2985591

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
§ 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámení o konání
veřejného projednání návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy (dále jen „ÚP“).
MŽP uplatňuje k předmětným změnám ÚP v souladu s ustanovením § 55b odst. 2
stavebního zákona následující stanovisko.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle
ustanovení § 17 písm. a) zákona uplatňuje k níže uvedeným změnám vlny 29 ÚP
vymezovaným na plochách pod ochranou ZPF toto stanovisko:

12

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

Souhlas

2984594

Věc: Návrh změn vlny 29 ÚP SÚ HMP - vyjádření OBÚ ve smyslu § 18 zákona č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
K Vašemu oznámení o návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29 a Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP ze dne 05.08.2021 č.j. MHMP
1168452/2021, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města
Prahy a kraje
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 05.08.2021 pod č.j. SBS 32551/2021/OBÚ-02, Vám
OBÚ sděluje, že uvedené návrhy změn se týkají území, které je situované mimo hranice
stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných
ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek.
OBÚ k tomuto návrhu nemá námitky.

16

Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem

13

Státní energetická inspekce, územní
inspektorát pro hl. město Prahu a
Středočeský kraj

8

Státní pozemkový úřad

11

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

2985256

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s
ustanove-ním § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění
pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. srpna 2021
informována o zahájení řízení k veřejnému projednání vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,

3) Vybrané orgány a organizace
162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Z 3821 / 029

Bez připomínek
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Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Po prostudování textových podkladů projednávaných návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy a úplných návrhů na vydání uvedených změn
formou opatření obecné povahy dostupných na internetové adrese
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_
planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
a příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů, přístupných
na inter-netových stránkách ČGS, lze z hlediska geologických zájmů chráněných
zvláštními právními předpisy a z hlediska evidovaných rizikových geofaktorů konstatovat,
že:
162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985278

1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 22. září 2021 na řešených územích nejsou evidována
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 geo-logických 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 zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla
ani registrovaná poddolovaná území s výjimkou změny Z 3778/29.
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Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985305

6) Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických
fenoménů nemá ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky.
Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje k
zahájení řízení o vydání změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy
další připomínky.

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985381

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 29 bez požadavku VVURÚ předáváme tyto připomínky:
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Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985408

Z 3772/29, Z 3777/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29,Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29,Z 3821/29, Z 3846/29
Bez připomínek.

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984694

Dopisem č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 obdržela naše organizace
oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29.
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, ke změnám vlny 29 máme následující připomínky:

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984719

Připomínka:
Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území významného
vodního toku Vltava IDVT 10100001 a drobného vodního toku Litovicko – Šáreckého
potoka IDVT 10100230, Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

149

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Bez připomínek
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.

2985129

V rámci současného stupně projednávání se jedná o celkem 22 dílčích změn s označením
Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29
charakteru přeměny funkčního využití pozemků (od návrhů na funkci čistě a všeobecně
obytnou, všeobecně smíšenou, smíšenou městského jádra, přes nerušící výrobu a služby,
veřejnou vybavenost (školstvO, území sloužící, sportu, oddechu (přírodní park), izolační
zeleň, až po např. změny technické či dopravní infrastruktury (přeložky VTL plynovodů,
přeložka venkovního vedení VN, tratě a zařízení železniční dopravy) na území MČ Praha
4 (Michle), Praha 5 (Jinonice, Košíře), Praha 6 (Dejvice, Vokovice, Bubeneč), Praha 8
(Karlín), Praha 9 (Prosek, Vysočany), Praha 10 (Michle), Praha 11 (Chodov), Praha 13
(Stodůlky, Třebonice), Praha 15 (Horní Měcholupy), Praha - Ďáblice, Praha - Řeporyje,
Praha - Libuš (Písnice), Praha - Klánovice, Praha - Slivenec, Praha - Dolní Měcholupy,
Praha - Štěrboholy, Praha - Petrovice a Praha - Březiněves.
Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské distribuční
soustavě (DS), je v naprosté většině předkládaných změn ÚP dostatečně kapacitní místní
distribuční plynovodní síť, provozovaná naší společností Pražská plynárenská Distribuce,
a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., situovaná buďto přímo u dotčených
pozemků (u některých změn jsou na tyto pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní
přípojky, případně jsou zde s naší společností níže uvedeným postupem projednány
technické podrnínky připojení k DS), nebo je v blízkém dosahu dostupná jako stávající
(resp. předešle navržená v souvislosti s jinými projekty) bez výraznějších problémů.
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Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Jiné
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.

Z 3821 / 029

2985155

Obecně pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných (resp. překládaných)
plynárenských zařízení naší společností provozované DS (včetně zařízení jejich aktivní
protikorozní ochrany a souvisejících technologických objektů) požadujeme v rámci výše
uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ HMP zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon, v platném znění, zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, ČI. II (přechodná
ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech (řada změn plochou
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částečně zasahuje do bezpečnostních pásem provozovaných VTL plynovodů), a
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186,
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 700 03, 905 01, 605 02, 920 21,
920 25, a dalších). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b),
bod 1 energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U vyvolaných
přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického
zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o
zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční
soustavy naší společnosti (uzavření této smlouvy je záležitostí budoucího veřejnoprávního
projednávání projektových dokumentací konkrétních staveb).
Detailní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a přípojek pro
nová odběrná místa, resp. u stávajících odběrných míst při požadavcích na změnu výše
odběru plynu posouzení technických kapacit, obchodního měření apod.) pro možné
případy budoucí plynofikace dle projednávaných změn vlny 29 ÚP SÚ HMP budou nadále
jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k
DS, 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).
V případě, že tento stupeň projednávání řízení o vydání uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ
HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty
78

Krajský úřad Středočeského kraje

Bez připomínek

2985569

Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako dotčený orgán
uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 55b odst. 2, s použitím ust. § 4 odst. 7,
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších
předpisů, toto KOORDINOVANÉ STANOVISKO k veřejnému projednání návrhu změn
vlny 29 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Předmětem Změn ÚP jsou převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území.
Projednávané návrhy Změn ÚP se týkají také veřejně prospěšných staveb (VPS) a
vyjmutí z nerozvojového území.
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí vydává následující:
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č.
zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že k veřejnému projednání
návrhu změn Z3772/29, Z3776/29, Z3777/29, Z3778/29, Z3784/29, Z3785/29, Z3787/29,
Z3789/29, Z3794/29, Z3797/29, Z3801/29, Z3802/29, Z3803/29, Z3804/29Z3805/29,
Z3806/29, Z3808/29, Z3816/29, Z3818/29, Z3819/29, Z3821/29 a Z3846/29 vlny 29 ÚP
SÚ hl. m. Prahy z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště
chráněných území kategorie
přírodní rezervace a přírodní památka, evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích
oblastí soustavy Natura 2000, jakož i vymezení regionálních a nadregionálních územních
systémů ekologické stability, nemá žádné připomínky.
Krajský úřad upozorňuje na formální pochybení u změny Z3784/29, která je podle údajů v
přehledné tabulce situována v k. ú. Dejvice a Vokovice, kdežto přehledové mapce je
znázorněna v k. ú. Šeberov.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí:
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů,
nemá připomínky, neboť změna územního plánu sídelního útvaru se netýká zájmů
uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.
2. Odbor dopravy
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust.
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§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu nemá připomínky.
3. Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k
předloženému návrhu změn připomínky, v řešené lokalitě lze vyloučit vliv na území v
zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
Upozorňujeme na chybu v přehledové mapě – změna 3784 je zakreslena v k. ú. Šeberov
na jihu Prahy, jedná se však dle popisu o změnu na Praze 6.
188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985177

Připomínky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. k oznámení o zahájení řízení o
vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
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 poomínkou výstavby
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní
řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.
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Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985204

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.
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v
lokalitě přirozený odtok 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.
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.
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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Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985218

Stanovisko k jednotlivým změnám:
Z 3821/29 - upozorňujeme, že část lokality leží v povodí Rokytky, kde je snížený limit pro
vypouštění dešťových vod;
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Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985234

Obecně:
Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromu musí
být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně
jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce
stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle
písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako správce vodohospodářského majetku
hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného
majetku se od data 1.1.2021 prioritně a bezplatně vyjadřují jednotným stanoviskem, a to
na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího
portálu: www.vyjadrovaciportal.cz.
Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů,
územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto
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fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy,
notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se
shora specifikované požadavky na formu podání žádosti o stanovisko prostřednictvím
společného vyjadřovacího portálu nemusí použít.
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Z 3846 / 029
Místa
Praha - Březiněves , k.ú. Březiněves
Předmět:
vodní nádrž s retenčním prostorem a izolační zelení
Z:
lesní porosty /LR/
Na:
izolační zeleň /IZ/, vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/
název org.

shrnutí

ID vyjádření obsah vyjádření

Souhlas

2985026

dohodovací jednání

1) Městská část
2) Dotčené orgány
15

Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky

10

Hasičský záchranný sbor hlavního
města Prahy

9

Hygienická stanice hlavního města
Prahy se sídlem v Praze

Dopisem podaným dne 5. 8. 2021 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy
(dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82
odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v
souladu s § 52 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání
vyjádření (stanoviska) k projednání změn vlny 29 úprav územního plánu sídelního útvaru
hlavního města Prahy. Zástupci HSHMP 24. 9. 2021 shlédli záznam řízení o vydání
změny, HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko):
22. Změna Z 3846/29 akceptovatelná
Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení
hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího 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“
1) Akustická studie, která hodnotí:
a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;
b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách
navazujících na nově umisťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);
c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách
způsobené vlivem plánované výstavby.
2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již
vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek
nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území
zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které
svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v
území).
Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné
závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části.
Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona;
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, ve znění pozdějších předpisů a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As
135/2011 – 246.

14

Městská veterinární správa Státní
veterinární správy
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20

MHMP odbor bezpečnosti – oddělení
preventivní ochrany

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Jiné

2985431

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného
orgánu podle § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Změny č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy – zahájení řízení o vydání změny

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985455

Z hlediska lesů:
V případě ostatních v úvodu uvedených změn vlny 29 nejsou námi chráněné zájmy
dotčeny.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Souhlas

2985488

Z hlediska ochrany vod:
Změna Z 3846/29 – změna funkčního využití plochy z LR na VOP a IZ. Jde o novou vodní
nádrž s retenčním prostorem a izolační zelení v prostou mezi stávající pobočnou čistírnou
Březiněves a trasou budoucího obchvatu Březiněvsi. S návrhem změny souhlasíme.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985503

Z hlediska ochrany ovzduší:
K jednotlivým návrhům změn Územního plánu hl. m. Prahy vlny č. 29 sdělujeme:
Se změnami Z 3772/29, Z 3776/29, Z 777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29,
Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3821/29, Z 3846/29 souhlasíme bez připomínek.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985526

Z hlediska odpadů:
K návrhu změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme žádné
připomínky.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

2985547

Z hlediska ochrany přírody:
K návrhu změny změn č. Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3785/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy nemáme z hlediska ochrany přírody a krajiny
připomínky.

17

MHMP odbor památkové péče

19

MHMP odbor pozemních komunikací
a drah

4

Ministerstvo dopravy

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985087

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021
o zahájení řízení o vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29,
Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z
3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29,
Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(dále jen „Změny ÚP“).
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: 2021
V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m.
Prahy, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:
https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_29/VP/OOP.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:
● 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 Vaší
výzvy, uvádí k návrhům změn vlny 29 ÚP SÚ hl. m. Prahy následující připomínky.

2

Ministerstvo kultury

Bez připomínek

2985108

Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k návrhům změn vlny 29
ÚP SÚ hl. m. Prahy žádné další připomínky.

6

Ministerstvo obrany

Částečný souhlas

2985332

Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 ÚP SÚ HMP
K čj. : MHMP 1168452/2021
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s
majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006
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Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o
zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst.
2 písm. b) stavebního zákona
stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- Ochranné pásmo letiště Kbely, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991
Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území (dle ustanovení § 175 odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní
rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva
obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu
vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových
nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních
prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných
vedení vn a vvn, fotovoltaických elektráren speciálních staveb, zejména staveb s vertikální
ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy) (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. V tomto
vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo
zakázány.
Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých
staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení
povolit Ministerstvo obrany).
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do odůvodnění, kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č.
49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o
živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby)
větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic
mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren,
výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově
omezena nebo zakázána.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat v výš e uveden uvedené
vymezenvymezené územzemí a zapracovat jej do
textovtextové čá sti n návrhu územnzemního pl plánu do o odůvodnvodnění - do
kapitoly F.
Celé území dotčené změnami řešenými vlnou 29 se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany:
- V řešeném území se nachází vzdušné prostory LK D (MCTR - vojenský letecký
okrsek) - letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP –
jev 102a). V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného
vzdušného prostoru určeného k ochraně letového provozu na letištích a letadel letících na
okruhu, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním
letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů – lze vydat územní rozhodnutí a
povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu,
větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např.
střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících
nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany.
Vzhledem k tomu, že vzdušný prostor Ministerstva obrany se dotýka změn
řešených vlnou 29 ÚP SÚ HMP, zapracujte tyto limity do textové části do
odůvodnění - do kapitoly F.
Dotčené lokality řešené ve vlně 29 ÚP SÚ HLMP se dále nachází ve vymezeném
území Ministerstva obrany
- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je
nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona
č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto vymezeném území lze vydat
územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba
omezena.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, zapracujte tyto
limity do textové části do odůvodnění - do kapitoly F.
Na celém správním území dotčeném změnou je zájem Ministerstva obrany
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posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení §
175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III.
třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační,
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové
stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a
zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly F.
MO ČR ve veřejném zájmu požaduje o zapracování výše uvedených jevů do textové
části návrhu ÚPD do textové části odůvodnění v následujícím znění:
„Řešená území projednávána v rámci vlny 29 ÚP SÚ HLMP se nachází ve
vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany dle §175 Stavebního zákona a
stavební činnost musí být projednána s příslušnými orgány Ministerstva obrany
(území celé Prahy se dá považovat za vymezené území Ministerstva obrany ve
smyslu ustanovení § 317 odst. 2 zákona č. 238/2021 Sb.). Platné limity v území jsou
obsaženy v platných Územně analytických podkladech hl. m. Prahy – ÚAP (zejména
ve výkrese č. 910).“

6

Ministerstvo obrany

Jiné

2985355

Za předpokladu požadovaného zapracování výše uvedeného textu do části
odůvodnění a splnění podmínky výškové limitace v ploše Z 3778/29, nemá
Ministerstvo obrany k předložené vlně 29 ÚP SÚ HMP další připomínky.
Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na
zajištění obrany státu v rámci územně plánovací dokumentace a při rozhodování v
území.

172

Ministerstvo obrany - Vojenský lesní
úřad

1

Ministerstvo pro místní rozvoj

5

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Bez připomínek

2984644

Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle
ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 5. 8. 2021 Vaši žádost čj.
MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 o vydání stanoviska křížení o vydání změn Z
3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29,
Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z
3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Předmětem změn ÚP jsou
převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území. Projednávané návrhy změn
ÚP se také týkají veřejně prospěšných staveb a vyjmutí z nerozvojového území. Po
prošetření Vám sděluji, že v daném území se nenacházejí žádné lesní pozemky v
působnosti VLsÚ. Proto není v naší kompetenci se křížení o vydání změn Z 3772/29, Z
3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29,
Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z
3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy vyjadřovat.

Bez připomínek

2985048

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 j) 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:
Odbor elektroenergetikv a teplárenství nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP") žádné připomínky.
Odbor hornictví nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
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3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor surovinové politiky nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor stavební úřad nemá k návrhu změny změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z
3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29,
Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z
3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné připomínky.
Odbor plynárenství a kapalných paliv nemá k návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/'29, Z
3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29,
Z 3801/2.9, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z
3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP žádné
připomínky.
7

Ministerstvo vnitra

3

Ministerstvo životního prostředí

Jiné

2985592

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
§ 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznámení o konání
veřejného projednání návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy (dále jen „ÚP“).
MŽP uplatňuje k předmětným změnám ÚP v souladu s ustanovením § 55b odst. 2
stavebního zákona následující stanovisko.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):
MŽP jakožto orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle
ustanovení § 17 písm. a) zákona uplatňuje k níže uvedeným změnám vlny 29 ÚP
vymezovaným na plochách pod ochranou ZPF toto stanovisko:

3

Ministerstvo životního prostředí

Souhlas

2985604

MŽP souhlasí s návrhem změny Z 3846/29 ÚP.
Odůvodnění:
Z 3846/29 ÚP – Změna ÚP předpokládá zábor 1,477 ha zemědělské půdy v I. třídě
ochrany. Jedná se o návrh plochy vodní toky a plochy na úkor stávající plochy lesní
porosty. Záměrem je výstavba vodní nádrže s retenčním prostorem. Změna ÚP vytváří
vodní plochu v plánovaném lesním porostu pro retenci srážkových vod v souvislosti s
obchvatem Březiněvsi, který je veden jako veřejně prospěšná stavba, jež odkloní dopravu
z centra obcí. Umístění v tomto místě je zdůvodněno vhodnými sklonovými poměry a
stávající čistírnou odpadních vod Březiněves, kdy jiné umístění by bylo velice
problematické. Obec Březiněves je obklopena pouze pozemky v I. třídě ochrany, proto
není možné se jejich záboru vyhnout. Výrazně převažující veřejný zájem nad veřejným
zájmem ochrany ZPF v I. třídě ochrany je spatřován ve vytvoření místa pro zasakování
srážek, což podpoří ekologickou stabilitu území. Záměr je spojen s veřejně prospěšnou
stavbou silniční komunikace a umístění je z hlediska ustanovení § 4 zákona vhodně
zdůvodněno. S ohledem na to považujeme návrh změny ÚP za akceptovatelný, přestože
dochází k záboru půd v I. třídě ochrany.

12

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

Souhlas

2984595

Věc: Návrh změn vlny 29 ÚP SÚ HMP - vyjádření OBÚ ve smyslu § 18 zákona č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
K Vašemu oznámení o návrhu změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z
3784/29, Z 3785/29 a Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29,
Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 ÚP SÚ HMP ze dne 05.08.2021 č.j. MHMP
1168452/2021, zaevidované Obvodním báňským úřadem pro území Hlavního města
Prahy a kraje
Středočeského (dále jen „OBÚ“) dne 05.08.2021 pod č.j. SBS 32551/2021/OBÚ-02, Vám
OBÚ sděluje, že uvedené návrhy změn se týkají území, které je situované mimo hranice
stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo hranice chráněných
ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek.
OBÚ k tomuto návrhu nemá námitky.

16

Odbor ochrany územních zájmů
Sekce nakládání s majetkem

13

Státní energetická inspekce, územní
inspektorát pro hl. město Prahu a
Středočeský kraj

8

Státní pozemkový úřad

11

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

2985257

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s
ustanove-ním § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění

3) Vybrané orgány a organizace
162

Česká geologická služba - Geofond
ČR
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pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. srpna 2021
informována o zahájení řízení k veřejnému projednání vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Po prostudování textových podkladů projednávaných návrhů změn Z 3772/29, Z 3776/29,
Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29,
Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 vlny 29 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy a úplných návrhů na vydání uvedených změn
formou opatření obecné povahy dostupných na internetové adrese
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_
planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
a příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů, přístupných
na inter-netových stránkách ČGS, lze z hlediska geologických zájmů chráněných
zvláštními právními předpisy a z hlediska evidovaných rizikových geofaktorů konstatovat,
že:
162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985279

1) Dle údajů ČGS se stavem ke dni 22. září 2021 na řešených územích nejsou evidována
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 geo-logických 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 zájmových územích také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla
ani registrovaná poddolovaná území s výjimkou změny Z 3778/29.

162

Česká geologická služba - Geofond
ČR

Bez připomínek

2985306

6) Z hlediska ochrany významných geologických lokalit ani dalších geologických
fenoménů nemá ČGS k navrhovaným změnám žádné připomínky.
Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje k
zahájení řízení o vydání změn vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy
další připomínky.

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985382

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 29 bez požadavku VVURÚ předáváme tyto připomínky:

165

Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy - ředitel IPR

Bez připomínek

2985409

Z 3772/29, Z 3777/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z
3797/29,Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z
3819/29,Z 3821/29, Z 3846/29
Bez připomínek.

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984695

Dopisem č. j. MHMP 1168452/2021 ze dne 5. 8. 2021 obdržela naše organizace
oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29.
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, ke změnám vlny 29 máme následující připomínky:

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava

Jiné

2984720

Připomínka:
Žádáme, aby územní plán respektoval aktuálně vyhlášené záplavové území významného
vodního toku Vltava IDVT 10100001 a drobného vodního toku Litovicko – Šáreckého
potoka IDVT 10100230, Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

149

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Bez připomínek
člen koncernu Pražská plynárenská,
a.s.

2985130

V rámci současného stupně projednávání se jedná o celkem 22 dílčích změn s označením
Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z
3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29,
Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29
charakteru přeměny funkčního využití pozemků (od návrhů na funkci čistě a všeobecně
obytnou, všeobecně smíšenou, smíšenou městského jádra, přes nerušící výrobu a služby,
veřejnou vybavenost (školstvO, území sloužící, sportu, oddechu (přírodní park), izolační
zeleň, až po např. změny technické či dopravní infrastruktury (přeložky VTL plynovodů,
přeložka venkovního vedení VN, tratě a zařízení železniční dopravy) na území MČ Praha
4 (Michle), Praha 5 (Jinonice, Košíře), Praha 6 (Dejvice, Vokovice, Bubeneč), Praha 8
(Karlín), Praha 9 (Prosek, Vysočany), Praha 10 (Michle), Praha 11 (Chodov), Praha 13
(Stodůlky, Třebonice), Praha 15 (Horní Měcholupy), Praha - Ďáblice, Praha - Řeporyje,
Praha - Libuš (Písnice), Praha - Klánovice, Praha - Slivenec, Praha - Dolní Měcholupy,
Praha - Štěrboholy, Praha - Petrovice a Praha - Březiněves.
Co se týká budoucí možnosti připojování plánované zástavby k plynárenské distribuční
soustavě (DS), je v naprosté většině předkládaných změn ÚP dostatečně kapacitní místní
distribuční plynovodní síť, provozovaná naší společností Pražská plynárenská Distribuce,
a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., situovaná buďto přímo u dotčených
pozemků (u některých změn jsou na tyto pozemky již z minulosti vybudovány i plynovodní
přípojky, případně jsou zde s naší společností níže uvedeným postupem projednány
technické podrnínky připojení k DS), nebo je v blízkém dosahu dostupná jako stávající
(resp. předešle navržená v souvislosti s jinými projekty) bez výraznějších problémů.
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Obecně pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných (resp. překládaných)
plynárenských zařízení naší společností provozované DS (včetně zařízení jejich aktivní
protikorozní ochrany a souvisejících technologických objektů) požadujeme v rámci výše
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uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ HMP zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon, v platném znění, zvi. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná
ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, ČI. II (přechodná
ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech (řada změn plochou
částečně zasahuje do bezpečnostních pásem provozovaných VTL plynovodů), a
příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-5), 12279, 12186,
1594 (386410), technických pravidel G 702 01, 702 04, 700 03, 905 01, 605 02, 920 21,
920 25, a dalších). Plynárenská zařízení DS jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b),
bod 1 energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu. U vyvolaných
přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického
zákona s podmínkou předchozího projednání, odsouhlasení a uzavření „Smlouvy o
zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení" s odborem správy distribuční
soustavy naší společnosti (uzavření této smlouvy je záležitostí budoucího veřejnoprávního
projednávání projektových dokumentací konkrétních staveb).
Detailní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů a přípojek pro
nová odběrná místa, resp. u stávajících odběrných míst při požadavcích na změnu výše
odběru plynu posouzení technických kapacit, obchodního měření apod.) pro možné
případy budoucí plynofikace dle projednávaných změn vlny 29 ÚP SÚ HMP budou nadále
jednotlivým investorům ze strany naší a.s. stanovovány na základě žádostí o připojení k
DS, 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).
V případě, že tento stupeň projednávání řízení o vydání uvedených změn vlny 29 ÚP SÚ
HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na
zadavateli/pořizovateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).

4) Ostatní podněty
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Krajský úřad Středočeského kraje

Bez připomínek

2985570

Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako dotčený orgán
uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 55b odst. 2, s použitím ust. § 4 odst. 7,
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších
předpisů, toto KOORDINOVANÉ STANOVISKO k veřejnému projednání návrhu změn
vlny 29 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Předmětem Změn ÚP jsou převážně změny funkčního a prostorového uspořádání území.
Projednávané návrhy Změn ÚP se týkají také veřejně prospěšných staveb (VPS) a
vyjmutí z nerozvojového území.
1. Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí vydává následující:
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č.
zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) sděluje, že k veřejnému projednání
návrhu změn Z3772/29, Z3776/29, Z3777/29, Z3778/29, Z3784/29, Z3785/29, Z3787/29,
Z3789/29, Z3794/29, Z3797/29, Z3801/29, Z3802/29, Z3803/29, Z3804/29Z3805/29,
Z3806/29, Z3808/29, Z3816/29, Z3818/29, Z3819/29, Z3821/29 a Z3846/29 vlny 29 ÚP
SÚ hl. m. Prahy z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, zvláště
chráněných území kategorie
přírodní rezervace a přírodní památka, evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích
oblastí soustavy Natura 2000, jakož i vymezení regionálních a nadregionálních územních
systémů ekologické stability, nemá žádné připomínky.
Krajský úřad upozorňuje na formální pochybení u změny Z3784/29, která je podle údajů v
přehledné tabulce situována v k. ú. Dejvice a Vokovice, kdežto přehledové mapce je
znázorněna v k. ú. Šeberov.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního
prostředí:
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů,
nemá připomínky, neboť změna územního plánu sídelního útvaru se netýká zájmů
uvedených dle zákonů výše, případně Krajský úřad není příslušný k uplatnění stanoviska.
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2. Odbor dopravy
Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, jako silniční správní úřad uplatňující
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy dle ust.
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů sděluje, že k předloženému návrhu nemá připomínky.
3. Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, nemá k
předloženému návrhu změn připomínky, v řešené lokalitě lze vyloučit vliv na území v
zájmu památkové péče ve Středočeském kraji.
Upozorňujeme na chybu v přehledové mapě – změna 3784 je zakreslena v k. ú. Šeberov
na jihu Prahy, jedná se však dle popisu o změnu na Praze 6.
188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985178

Připomínky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. k oznámení o zahájení řízení o
vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z
3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29,
Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z
3846/29 vlny 29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
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 poomínkou výstavby
vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy.
V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní
řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno
zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

188

Pražská vodohospodářská
společnost a.s.

Jiné

2985205

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.
Při řešení problematiky dešťových vod je nutno přednostně navrhovat v souladu s
požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), jejich využívání v místě dopadu, před
jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v
lokalitě přirozený odtok 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.
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.
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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Stanovisko k jednotlivým změnám:
Z 3846/29 - upozorňujeme, že navrhovaná vodní plocha nesmí v žádném případě ohrozit
sousedící areál PČOV Březiněves, funkce a provoz přilehlé PČOV nesmí být
navrhovanou nádrží omezeny nebo narušeny, areál PČOV musí být při návrhu
respektován. Požadujeme, aby návrh vodní nádrže, která má vymezen retenční prostor,
zahrnoval bezpečnostní prvky zamezující zpětné zatopení areálu PČOV. Dále
upozorňujeme, že v území je plánována další rozsáhlá výstavba a nádrž, která je
částečně koncipována jako retenční, by měla umožnit retenci dešťových vod i z
rozvojových ploch, jak je navrhuje územní plán.
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Obecně:
Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromu musí
být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně
jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce
stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
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c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle
písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
Pražská vodohospodářská společnost a.s. jako správce vodohospodářského majetku
hlavního města Prahy a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako provozovatel dotčeného
majetku se od data 1.1.2021 prioritně a bezplatně vyjadřují jednotným stanoviskem, a to
na základě elektronické žádosti podané prostřednictvím společného vyjadřovacího
portálu: www.vyjadrovaciportal.cz.
Pro elektronické úkony správních orgánů a orgánů veřejné moci (státních orgánů,
územních samosprávných celků a fyzických nebo právnických osob, pokud těmto
fyzickým nebo právnickým osobám byla svěřena působnost v oblasti veřejné správy,
notářů a soudních exekutorů) učiněných při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se
shora specifikované požadavky na formu podání žádosti o stanovisko prostřednictvím
společného vyjadřovacího portálu nemusí použít.
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