DĤvodová zpráva
PrĤbČh poĜizování a obsah dokumentace zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy jsou podrobnČ
popsány (vþetnČ cílĤ zmČny, naplnČní požadavkĤ zadání, nabytí úþinností a platnosti)
v pĜíloze þ.1 dĤvodové zprávy. V následujícím pĜehledu je zdĤvodnČno nové vydání návrhu
zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy po zrušení OpatĜení obecné povahy þ.1/2008
rozsudkem Nejvyššího správního soudu ýR, kdy zmČna pozbyla 30.10.2008 svoji platnost.
První vydání kompletní dokumentace zmČny Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru
hl.m.Prahy schválilo Zastupitelstvo hl.m.Prahy usnesením þ.18/51 ze dne 19.6.2008.
OpatĜení obecné povahy þ.1/2008 nabylo právní úþinnost dne 10.7.2008.
Na základČ podnČtĤ mČstské þásti a obþanĤ Mý Praha – Suchdol, podané dne 3.10.2008,
rozhodl dne 30.10.2008 Nejvyšší správní soud (NSS) rozsudkem 9 Ao 2/2008 – 62 o zrušení
OpatĜení obecné povahy þ.1/2008, kterým byla zmČna Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy vydána.
NSS v þásti V. bodu 4 odĤvodnČní upozorĖuje, že zmČnou Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy bylo
v rozporu se schváleným zadání této zmČny mČnČno funkþní využití nČkolika pozemkĤ,
pĜiþemž tyto zmČny nebyly promítnuty do textové þásti napadeného OpatĜení obecné povahy
þ.1/2008. Popsaný nedostatek dokumentace návrhu zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy byl
odstranČn doplnČním vysvČtlení a komentáĜi s pĜíslušnou grafikou, dokumentující rozdíly
v Ĝešení ÚP SÚ hl.m.Prahy a zmČny Z1000/00 (viz pĜílohy D – G. OdĤvodnČní).
Dokumentace návrhu zmČny Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy byla
upravena na základČ pĜipomínek, které vznesl k vydanému OpatĜení obecné povahy
þ.1/2008 Nejvyšší správní soud. Byly doloženy v textové i grafické podobČ rozdíly
dokumentující odlišnosti v Ĝešení Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy a
navrhovaného Ĝešení zmČny Z1000/00, vypuštČno Ĝešení zmČny Z0939/05 ÚP SÚ
hl.m.Prahy, odstranČny nedostatky zjištČné šetĜením NSS. Souþástí odĤvodnČní se tak staly
nové pĜílohy :
v textové þásti
-

pĜíloha D odĤvodnČní :
Zásadní zmČny provedené revizí ÚP SÚ hl. m. Prahy, dokládající rozdíly dokumentace
zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy v porovnání s platným znČním Územního plánu
sídelního útvaru hl.m.Prahy, schváleným usnesením ZHMP þ.10/05 ze dne 9.9.1999.

-

pĜíloha E odĤvodnČní :
Seznam zmČn Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (poĜízených od 1.1.2000)

-

pĜíloha F odĤvodnČní :
Rozdíly seznamĤ veĜejnČ prospČšných staveb ÚP SÚ hl.m.Prahy a zmČny Z1000/00
pĜíloha G. OdĤvodnČní :
Rozdílová legenda výkresĤ þ. 4 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy a zmČny
Z 1000/00

v grafické þásti rozdílové výkresy, zpracované v mČĜítku ÚP SÚ hl.m.Prahy (1 : 10 000):
-

ZmČny soumístnosti a rozsahu funkþních ploch

-

ZmČny kódĤ ploch s rozdílnym zpĤsobem využití

-

ZmČny v seznamu veĜejnČ prospČšných staveb

Dále Nejvyšší správní soud upozornil, že požadavky MMR ýR uvedené ve vyjádĜení
nadĜízeného orgánu územního plánování ze dne 12.9.2006, podle tehdy platného zákona
þ.50/1976 Sb., o územním plánování (stavební zákon) ve znČní platném do 31.12.2006,
nebyly poĜizovatelem splnČny a dokumentace návrhu zmČny Z939/05 byla dne 14.9.2006
pĜedložena k projednání Zastupitelstvu hl.m.Prahy v nezmČnČné podobČ, v ZHMP schválena
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a zahrnuta do následnČ projednávané a schválené zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Dále
bylo konstatováno, že po zahrnutí zmČny Z0939/05 ÚP SÚ hl.m.Prahy do dokumentace
následnČ projednávaného návrhu zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy, nelze tuto zmČnu
vydávat jako formální úpravu územního plánu. PĜipomínka byla Ĝešena vypuštČním zmČny
Z0939/05 ÚP SÚ hl.m.Prahy z projednávaného Ĝešení zmČny Z1000/00 Územního plánu
sídelního útvaru hl.m.Prahy.
Ve svém rozsudku NSS konstatuje, že zmČnou formy, kterou se vydává zmČna územního
plánu (namísto obecnČ závaznou vyhláškou nyní opatĜením obecné povahy) nesmí být
ovlivnČna srozumitelnost vydávaných zmČn územnČ plánovací dokumentace.
Z dokumentace poĜizované zmČny musí být patrné a jednoznaþnČ vymezeno, k jakým
zmČnám oproti pĤvodnímu stavu územního plánu dochází. Nejvyšší správní soud považoval
v pĜípadČ napadeného OOP þ.1/2008 tento postup za nezákonný, neboĢ dotþené správní
orgány, veĜejnost i zastupitelé, byli vymezením obsahu zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy
informováni , že cílem zmČny není zmČna plošného vymezení a systému jednotlivých prvkĤ
funkþní a prostorové regulace, ale úprava tohoto systému vyladČním jejich vzájemné
provázanosti a zvýšením pĜehlednosti a vypovídací hodnoty celého dokumentu. PĜesto však
Ĝešení zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy obsahuje zmČny funkþního využití nČkterých
pozemkĤ a novou letovou dráhu. Dle vyjádĜení NSS tak dochází k významnému ztížení a
znemožnČní využití prostĜedkĤ úþinné právní ochrany a možnost obrany proti napadenému
opatĜení obecné povahy byla znemožnČna nesprávným vymezením obsahu provádČných
zmČn v textové þásti opatĜení obecné povahy. Do dokumentace návrhu zmČny Z1000/00 ÚP
SÚ hl.m.Prahy byly zapracovány všechny platné zmČny, poĜízené od 1.1.2006, které byly
vyhlášeny obecnČ závaznou vyhláškou hl.m.Prahy a nabyly právní úþinnost dle zákona
þ.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu, ve znČní platném do 31.12.2006 (viz
pĜíloha E odĤvodnČní).
Navrhovatelé dále napadli skuteþnost, že obsah pĜedmČtné zmČny Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy, uvedený v OOP þ.1/2008, nebyl posouzen z hlediska vlivĤ na životní prostĜedí.
Nejvyšší správní soud konstatuje, že u zmČny Z0939/05 ÚP SÚ hl.m.Prahy je povinnost
posouzení vlivĤ na životní prostĜedí nezpochybnitelná (viz usnesení NSS þ.j.Ao 1/2006 – 74
ze dne 18.7.2006). NSS zastává názor, že není pĜípustné nechat zámČrnČ u nČkolika zmČn
územního plánu provést posouzení vlivĤ na životní prostĜedí samostatnČ, pĜestože
v souhrnu se jedná o zmČnu územního plánu celomČstského významu, u které lze dĤvodnČ
pĜedpokládat, že se jedná o koncepci ve smyslu zákona þ.100/2001 Sb. ZávČrem je
konstatováno porušení povinnosti, vyplývající z § 10i zákona þ.100/2001 Sb., neboĢ nebyl
posouzen vliv skuteþnČ provádČných zmČn územního plánu na životní prostĜedí.
Souþástí dokladové þásti nového projednání návrhu zmČny je i potvrzení stanoviska
pĜíslušného správního úĜadu, které na základČ posouzení doplnČné dokumentace návrhu
zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy v rámci zjišĢovacího Ĝízení ve smyslu §22 písm.b)
zákona þ. 100/2001 Sb., o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí, v platném znČní, bylo pod
þ.j.MHMP-053836/2009/1/OOP/VI dne 12.2.2009 vydáno.
V odĤvodnČní rozsudku NSS o zrušení OpatĜení obecné povahy þ.1/2008 upozornil na
nedostatky ve zvoleném zpĤsobu vypoĜádání námitek dotþených vlastníkĤ nemovitostí,
kterém konstatuje, že zveĜejnČní rozhodnutí ZHMP o námitkách není dostateþným.
Vzhledem k jiným, již popsaným námitkám, ve kterých nalezl Nejvyšší správní soud
závažnČjší obsahové nedostatky, rozhodl nevyjadĜovat se samostatnČ k obsahu rozhodnutí o
námitkách.
Nejvyšší správní soud doporuþil vzít v úvahu, že rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
þ.1692/96/ES, o hlavních smČrech Spoleþenství pro rozvoj transevropské dopravní sítČ je
urþeno þlenským státĤm, a je tak závazné i pro ýeskou republiku ve všech jejích þástech.
Pokud by trasa Pražského (silniþního) okruhu byla v rozporu s tímto rozhodnutím, dle jehož
þlánku 9 odst.1 transevropské dopravní komunikace míjejí hlavní sídelní útvary, tato
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skuteþnost mĤže být v nČkterém z pĜípadných dalších Ĝízení, týkajících se této stavby
úspČšnČ namítána.
Po projednání postupu Ĝešení situace, která nastala v procesu poĜizování územnČ plánovací
dokumentace, konkrétnČ navazujících zmČn Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy a
s cílem naplnČní zadávacího dokumentu zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy, zajistil
poĜizovatel (Odbor územního plánu MHMP) ve spolupráci s projektantem (Útvarem rozvoje
hl.m.Prahy) odstranČní NSS zjištČných nedostatkĤ a pĜipravil nové projednání návrhu
zmČny doplnČné v odĤvodnČní vysvČtlením postupĤ a obsahu zpracované dokumentace a
celkovým odstranČných nedostatkĤ, uvedených v rozsudku Nejvyššího správního soudu.
SPOLEýNÉ JEDNÁNÍ K NÁVRHU ZMċNY Z1000/00 ÚP SÚ HL.M. PRAHY
OdstranČním nedostatkĤ v obsahu OpatĜení obecné povahy þ.1/2008, popsaných výše
(podrobnČji viz rozsudek NSS þ.j.9 Ao 2/2008 – 62 ze dne 30.10.2008) a upĜesnČním popisu
nápravy pĜíþin námitek, podrobnČji popsaných v pĜepracovaném odĤvodnČní návrhu zmČny
a jeho pĜílohách byla dokumentace zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy v nezmČnČné
podobČ výrokové þásti s doplnČním odĤvodnČní a jeho pĜíloh, pĜedložena k novému
projednání návrhu této zmČny.
Oproti návrhu dokumentace zmČny Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy,
schválené v ZHMP v záĜí 2006 a následnČ vydané v þervnu 2008, dokumentace neobsahuje
projednaný návrh zmČny Ĝešení návrhu zmČny Z0939/05 a byly doplnČny v grafické a
textové þásti odĤvodnČní materiály, dokumentující rozdíly mezi platným Územním plánem
sídelního útvaru hl.m.Prahy a projednávaným návrhem zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy.
Kompletní návrh dokumentace zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy byl vystaven k nahlédnutí
od 2. bĜezna 2009 v tištČné a elektronické podobČ na internetové adrese www. magistrat.
praha-mesto.cz;
do 14. dubna 2009 v tištČné podobČ u poĜizovatele - OUP MHMP,
Jungmannova 35/29, Praha 1 ( v elektronické podobČ jsou k dispozici na uvedené
internetové adrese stále).
V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona þ.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním Ĝádu (stavební zákon) ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ se spoleþné jednání k návrhu
zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy konalo 12.bĜezna 2009. Ve lhĤtČ do 14. dubna mohly
dotþené orgány, MMR ýR, mČstské þásti a sousední obce uplatnit svá stanoviska a
pĜipomínky.
Po vyhodnocení vyjádĜení uplatnČných v rámci spoleþného jednání pĜipravil poĜizovatel
zprávu o projednání návrhu zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy, kterou spoleþnČ
s projednaným návrhem dokumentace zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy pĜedal
k posouzení MMR ýR. Na základČ kladného stanoviska MMR ýR (þ.j. 16924/2009-81/724)
dle § 51 odst.3 zákona þ.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební
zákon) ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ zahájil poĜizovatel veĜejné projednání návrhu zmČny
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy.
NOVÉ ěÍZENÍ O VYDÁNÍ ZMċNY Z1000/00 ÚP SÚ HL.M. PRAHY
Magistrát hlavního mČsta Prahy jako vČcnČ pĜíslušný správní orgán zajistil ve smyslu
ustanovení § 54 odst. 2 a § 55 odst. 2 zákona þ.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním Ĝádu (stavební zákon) a v souladu s ustanovením § 171 zákona þ. 500/2004 Sb.,
správní Ĝád ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ nový návrh na vydání zmČny platné územnČ
plánovací dokumentace formou opatĜení obecné povahy, kterým se zmČna Z1000/00 ÚP SÚ
hl. m. Prahy znovu vydává.
V þervnu 2009 bylo zahájeno Ĝízení o vydání zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy formou
opatĜení obecné povahy ve smyslu § 172 – 173 zákona þ.500/2004 Sb., správní Ĝád ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, vyvČšením veĜejné vyhlášky – oznámení na úĜedních deskách.
Oznámení o zahájení Ĝízení o vydání zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy bylo zveĜejnČno na
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úĜedních deskách MHMP a jednotlivých mČstských þástí (viz jednotlivá potvrzení o vyvČšení
oznámení); sousední obce a dotþené orgány byly vyrozumČny jednotlivČ.
Kompletní dokumentace zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy (textová a grafická þást)
schválená usnesením ZHMP þ.40/14 dne 14.9.2006 a úplný návrh na vydání zmČny
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy formou opatĜení obecné povahy byly vystaveny k nahlédnutí od
8.þervence 2009 v tištČné a elektronické podobČ na internetové adrese www. magistrat.
praha-mesto.cz;
do 7. srpna 2009 v tištČné podobČ u poĜizovatele - OUP MHMP,
Jungmannova 35/29, Praha 1 ( v elektronické podobČ jsou k dispozici na uvedené
internetové adrese stále).
V souladu s ustanovením § 52 odst. 3 zákona þ.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním Ĝádu (stavební zákon) ve spojení s ustanoveními § 172 odst. 1 a 5 a § 39 odst.1
zákona þ.500/2004 Sb., správní Ĝád ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ bylo možné pĜipomínky a
námitky uplatnit nejpozdČji pĜi veĜejném projednání, které se konalo dne 6. srpna 2009.
Dotþené orgány byly vyzvány, aby nejpozdČji pĜi veĜejném projednání uplatnily svá
stanoviska k vzneseným pĜipomínkám a námitkám.
K pĜipomínkám a námitkám podaným po 6.srpnu 2009 nebylo pĜi vyhodnocení pĜihlédnuto.
Dotþené orgány se k vzneseným pĜipomínkám ve smyslu § 52 odst.3 zákona þ.183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon) ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
nevyjádĜily.
V souladu s § 53 odst.1 zákona þ.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu
(stavební zákon) ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ poĜizovatel ve spolupráci s urþeným
zastupitelem vyhodnotil pĜipomínky a námitky vznesené k vystavenému návrhu na nové
vydání zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Stanoviska dotþených orgánĤ a dohody
vyplývající z jednání dotþených orgánĤ a poĜizovatele k rozporĤm z roku 2006 byly
respektovány.
PoĜizovatel pĜezkoumal soulad vydávané zmČny Z1000/00 dle § 53 odst.4 a 5 zákona
þ.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon) v platném znČní a
§ 12 odst.1 vyhlášky þ.500/2006 Sb., o územnČ analytických podkladech, územnČ plánovací
dokumentaci a zpĤsobu evidence územnČ plánovací þinnosti a konstatuje, že požadavky
obou právních pĜedpisĤ, pĜedevším soulad s nadĜazenou územnČ plánovací dokumentací, s
cíly a úkoly územního plánování, s požadavky zvláštních právních pĜedpisĤ a se stanovisky
dotþených orgánĤ vydanými k návrhu zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy byl pĜi
projednávání návrhu zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy zajištČn.
NáslednČ, na základČ vydání zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy v ZHMP zajistí poĜizovatel
v souladu s ustanovením § 55 odst.4 zákona þ.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním Ĝádu (stavební zákon) v platném znČní vyhotovení dokumentace Územního plánu
sídelního útvaru hl.m.Prahy se zapracováním vydané zmČny.
Podle § 54 odst.1 pĜedkládá odbor územního plánu MHMP projednaný návrh zmČny
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy, vþetnČ vyhodnocení vyjádĜení (stanovisek dotþených orgánĤ
pĜi spoleþném jednání, pĜipomínek a námitek vzešlých z veĜejného projednání), návrhu
rozhodnutí o podaných námitkách a zásadních pĜipomínkách mČstských þástí RadČ
hl.m.Prahy k projednání.
PĜedkládaný materiál obsahující kromČ kompletní dokumentace návrhu zmČny Z1000/00 ÚP
SÚ hl.m.Prahy i vyhodnocení spoleþného a veĜejného projednání návrhu zmČny Z1000/00
ÚP SÚ hl.m.Prahy, oba návrhy rozhodnutí (o námitkách vlastníkĤ pozemkĤ a staveb,
dotþených návrhem veĜejnČ prospČšných staveb, veĜejnČ prospČšných opatĜení a
zastavitelných ploch a zástupcĤ veĜejnosti a dále o zásadních pĜipomínkách mČstských
þástí) byly projednány ve Výboru územního rozvoje ZHMP dne 2.10.2009.
Návrh zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy byl projednán Radou hl.m.Prahy dne 13.10.2009.
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PĜílohy dĤvodové zprávy :
1. PrĤbČh poĜizování a obsah dokumentace zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy
2. Zápis z veĜejného projednání návrhu zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy, konaného dne
6.srpna 2009 v rámci Ĝízení o vydání zmČny
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PĜíloha þ.1 dĤvodové zprávy
PRģBċH POěIZOVÁNÍ A OBSAH DOKUMENTACE ZMċNY Z1000/00 ÚP SÚ HL.M.PRAHY
CÍLE REVIZE
ZmČna Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy vychází z Tezí k revizi ÚPn
hl.m.Prahy, vzatých na vČdomí usnesením Rady hl. m. Prahy þ. 0280 ze dne 24.2.2004.
PĜedpokládalo se, že zmČnou by v relativnČ krátké dobČ byly odstranČny þi omezeny
nejvýraznČjší formální a systémové nedostatky a slabiny stávajícího územního plánu,
pĜedevším se jednalo o : omezení poþtu poĜizovaných zmČn, zjednodušení výkladu hlavních
zásad funkþní a prostorové regulace pro rozhodování v území, zlepšení informovanosti o
koncepþních zásadách Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy.
ProstĜedkem k dosažení stanovených cílĤ byly zmČny popisných a výkladových þástí
dokumentu, tedy obecnČ závazné vyhlášky hl.m.Prahy þ. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o
závazné þásti územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy a textové þásti Územního plánu
sídelního útvaru hl. m. Prahy.
Systémové zmČny byly promítnuty do zmČn ve výkresové þásti dokumentace.
Jednotlivými kroky, kterými bylo zjednodušení využití Územního plánu sídelního útvaru
hl.m.Prahy dosaženou jsou zejména :
1.

Úprava režimu “nepĜesnosti kresby“ hranic funkþních ploch
Míra podrobnosti územního plánu hl.m.Prahy vyplývá z mČĜítka zpracování 1:10 000, což
je podrobnost, která již neumožĖuje jednoznaþnou identifikaci parcel katastru nemovitostí
a vazby na vlastnická práva. Hranice funkþních ploch územního plánu tak mnohdy nebyla
v souladu s hranicemi parcel, z þehož pĜi doslovné interpretaci regulativĤ územního plánu
hl.m.Prahy vyplývaly þasté problémy. Možným Ĝešením byla úprava režimu chápání
hranic v tom smyslu, aby problémy vyplývající z technologické nepĜesnosti kresby nebylo
nezbytné Ĝešit prostĜednictvím zmČny územního plánu hl.m.Prahy.Proto byla kresba
upĜesnČna provČĜením ve vztahu k novému digitálnímu mapovému podkladu.

2.

Úprava struktury funkþního využití území (legendy)
Kritizovaným místem územního plánu byla také složitost struktury typĤ funkþního využití
území, pĜekryvy funkþních ploch a komplikovaný výklad regulativĤ. Byla provČĜena
stávající struktura a navrženo její možné zpĜehlednČní s dĤrazem na zjednodušení
výkladu jednotlivých typĤ funkþního využití území pĜi zachování základního vČcného
obsahu struktury regulativĤ.
V ÚP SÚ hl.m.Prahy po zmČnČ Z1000/00 zĤstalo zachováno základní þlenČní na území:
-

polyfunkþní (obytná, smíšená, výroby a služeb, sportu a rekreace, zvláštní)
monofunkþní (veĜejné vybavení, doprava, technické vybavení, pĜíroda – krajina –
zeleĖ, zemČdČlství, specifické plochy)

3.

Zjednodušení výkladu regulativĤ a zpĜehlednČní dokumentu

4.

ZpĜehlednČní systému výkresové þásti
Byl provČĜen stávající systém výkresĤ Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy ve
snaze maximálnČ zjednodušit proces získávání informací o hlavních regulativech a
limitech využití území pro každého uživatele. Z tohoto dĤvodu bylo maximum informací
zaþlenČno do hlavního výkresu (þ.4). Zjednodušení systému zbývajících výkresĤ grafické
þásti UP SÚ hl.m.Prahy bylo významnČ limitováno udržením jejich obsahové þitelnosti a
vypovídací schopnosti.
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Do návrhu grafické þásti dokumentace zmČny byly do jednotlivých výkresĤ, aktualizace
mapového podkladu a nového vydání takto aktualizovaných výkresĤ zapracovány
veškeré platné zmČny a úpravy.
Cílem zmČny Z1000/00 tedy není pĜehodnocení plošného vymezení a obsahu jednotlivých
prvkĤ funkþní a prostorové regulace (napĜ. hranic a náplnČ funkþních ploch), ale úprava
celkového systému tČchto prvkĤ, vyladČní jejich vzájemné provázanosti a zvýšení
pĜehlednosti a vypovídací hodnoty celého dokumentu.
OBSAH ZMċNY Z1000/00 ÚP SÚ HL.M.PRAHY
Kompletní dokumentaci zmČny Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy tvoĜí
textová a grafická þást, vþetnČ rozhodnutí o podaných námitkách a rozhodnutí o zásadních
pĜipomínkách mČstských þástí.
Obsahem textové þásti zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy je novela pĜíloh þ.1 a 2 obecnČ
závazné vyhlášky hlavního mČsta Prahy þ. 32/1999 Sb. hl.m.Prahy, o závazné þásti
územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen vyhláška).
V textu jsou také zapracovány všechny dosud schválené novely vyhlášky a je uvedena novČ
agregovaná legenda výkresové þásti.
V rámci usnadnČní výkladu byly z projednané pĜílohy þ.1 vyhlášky oproti schválenému
znČní zmČny Z1000/00 vybrány prvky smČrného charakteru do pĜílohy A. odĤvodnČní
navrhovaného OOP, kde je uveden kompletní pĜehled smČrných prvkĤ Územního plánu
sídelního útvaru hl.m.Prahy s navrženým postupem provedení jejich úprav. PĜehled limitĤ
využití území (uvedených pĤvodnČ v oddílu 10 návrhu zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy)
pĜedstavuje pĜílohu C. odĤvodnČní.
NovČ byla zaĜazeny k oddílu 10 pĜílohy þ.1 grafická pĜíloha - Vymezení kategorií záplavových
území v rámci území urþených k ochranČ a k oddílu 12 – PodmínČnost staveb v pĜíloze þ.1
aktualizována grafická pĜíloha.
Vymezení hranic velkých rozvojových území (VRÚ) je kromČ výkresu þ.4 dokumentováno v
grafické pĜíloze oddílu 13 pĜílohy þ.1
Vzhledem k tomu, že byly poĜízenou zmČnou ÚP SÚ hl.m.Prahy upravovány témČĜ všechny
oddíly pĜílohy þ.1 vyhlášky, vþetnČ doplnČní a upĜesnČní pojmĤ, byla opatĜením obecné
povahy, kterým se vydává zmČna Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy nahrazena celá pĜíloha þ.1.
Stejný postup zvolil poĜizovatel nahrazením pĜílohy þ.2 Seznamu veĜejnČ prospČšných
staveb pĤvodní vyhlášky novým znČním. PĜílohy þ.3 a 4 vyhlášky se po vydání opatĜení
obecné povahy nebudou používat, neboĢ údaje v nich obsažené jsou obsahem dokumentace
vydané zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy.
Novelizovaná znČní obou obecnČ závazných vyhlášek hlavního mČsta Prahy : pĜíloh þ.1 – 4
obecnČ závazné vyhlášky hl.m.Prahy þ. 32/1999 Sb.hl.m.Prahy, o vymezení závazné þásti
Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy a obecnČ závazné vyhlášky hl.m.Prahy
þ.33/1999 Sb. hl.m.Prahy, o stavební uzávČĜe ve velkých rozvojových územích hlavního
mČsta Prahy, týkající se aktualizovaných zákresĤ hranic velkých rozvojových území (VRÚ)
byla s mČstskými þástmi hl.m.Prahy a odbory MHMP projednána.
Grafická þást dokumentace zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy zahrnuje novČ zpracovaný
hlavní výkres þ.4 Plán využití ploch jako souþást výroku a odĤvodnČní návrhu zmČny a další
odvozené a speciální výkresy vymezující závazné a smČrné þásti dle Územního plánu
sídelního útvaru hl.m.Prahy platného od 1.1.2000 :
4 – Plán využití ploch
5 – Doprava
9 – Vodní hospodáĜství a odpady
10 – Energetika
11 – PĜenos informací a kolektory
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19 – Územní systém ekologické stability
25 – VeĜejnČ prospČšné stavby
31 – Podrobné þlenČní ploch zelenČ
36 – Podíl bydlení v centrální þásti mČsta
37 – Vymezení zastavitelného území
Ostatní výkresy, které netvoĜí vlastní obsah zmČny Z 1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy, ale tvoĜí
výkresovou þást Územního plánu sídelního útvaru byly aktualizovány následnČ po jejím
schválení.
Výkresy Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy obsahující pouze informaþní údaje
nebyly zmČnou Z1000/00 upravovány.
Souþástí grafické þásti dokumentace zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy jsou i grafické
pĜílohy oddílĤ 10, 12 a 13 pĜílohy þ.1.
PĜílohy odĤvodnČní opatĜení obecné povahy, kterým se vydává zmČna Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy tvoĜí :
PĜílohu A. - kompletní pĜehled smČrných prvkĤ Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
s navrženým postupem provedení jejich úprav a evidence.
PĜílohu B. - pĜehled limitĤ využití území, vyplývajících z platných právních pĜedpisĤ a
správních rozhodnutí. Jedná se o aktualizované znČní pĤvodního oddílu 10 pĜílohy þ.1
vyhlášky dle projednaného a schváleného znČní návrhu zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy.
PĜílohu C. - popis postupu pĜi umísĢování výjimeþnČ pĜípustné stavby.
Ostatní úpravy a obsah doplnČných pĜíloh textové þásti D. - G. OdĤvodnČní a grafické þásti
dokumentace návrhu zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy, provedené na základČ odstranČní
nedostatkĤ zjištČných Nejvyšším správním soudem jsou podrobnČ popsány v pĜíloze þ.1
dĤvodové zprávy.
NAPLNċNÍ POŽADAVKģ ZADÁNÍ Z1000/00 ÚP SÚ HL.M.PRAHY
Základní požadavky zadání zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy obsažené ve schváleném
znČní zadání :
maximální možná agregace funkþních ploch a území bez narušení celkové
urbanistické a inženýrské koncepce Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy;
jednodušší, pĜehlednČjší a srozumitelnČjší vyjádĜení limitĤ a a regulativĤ na základČ
principĤ užitých v dokumentaci ÚP SÚ hl.m.Prahy;
odstranČní zjevných nepĜesností v soumístnosti hranic funkþních ploch ve vztahu ke
katastrálním hranicím, umožnČné postupem digitalizace výkresové dokumentace
územního plánu;
aktualizace polohopisu dle souþasného stavu ve smyslu zanesení realizovaných
staveb, zejména dopravní a technické infrastruktury;
zapracování zmČn ÚP SÚ hl.m.Prahy do grafické þásti Územního plánu sídelního
útvaru hl.m.Prahy s využitím upravené legendy ÚP SÚ hl.m.Prahy.
byly v zásadČ splnČny. Drobné odchylky, které vznikly v prĤbČhu práce na návrhu
dokumentace zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy, vyplynuly z povahy úkolu a naplnČní
požadavkĤ zadání nebrání.
Struktura funkþního využití území a legenda výkresové þásti dokumentace zmČny Z1000/00
ÚP SÚ hl.m.Prahy se metodicky nemČní.
Návrhem zmČny Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy dochází k :
výrazné redukci poþtu položek legendy, vedoucí k obecnČjší charakteristice
nČkterých z nich;
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-

umožnČní pĜípadné pružnČjší reakce na nové názory na využití ploch v rozvojových
územích;
omezení poþtu potenciálních požadavkĤ na poĜízení zmČn územního plánu;
nemČnnosti kódového oznaþení funkcí, vymezených v konkrétních územích oproti
pĤvodnímu znČní územního plánu, z dĤvodĤ zachování pĜehlednosti;
novČ navrženému kódovému oznaþení agregovaných funkcí a tČch funkcí, pro které
je navrhována významná zmČna regulativĤ funkþního využití;
þasový horizont vztahující se k závazné platnosti ÚP SÚ hl.m.Prahy již není
vyjádĜen konkrétním datem 2010, ale oznaþen v souladu s platným znČním
stavebního zákona (v projednaném návrhu zmČny Z1000/00 jako návrh a výhled, ve
vydávaném znČní pouze návrh/územní rezerva).

Požadavek zadání zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy zobrazit maximum informací v
hlavním výkresu þ. 4 Plánu využití ploch se projevuje zejména vyznaþením celomČstského
systému zelenČ a historických jader obcí. Ve vydávaném návrhu zmČny Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy je ve výkrese þ.4 uvedena míra využití území u rozvojových a transformaþních
funkþních ploch. Byla provedena úprava þ.U615/2008 Územního plánu sídelního útvaru
hl.m.Prahy, týkající se vymezení kódu míry využití území ve stabilizovaných územích.
Minimální velikost zobrazitelné funkþní plochy zĤstává 2 500 m2.
V rámci zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy dochází k znaþné redukci poþtu a k rozdČlení
tzv. plovoucích znaþek v rámci jiné funkþní plochy na znaþky dvojího typu :
1. znaþky pevné, lokalizované do tČžištČ funkþní plochy;
2. znaþky plovoucí, vyjadĜující požadavek umístit þi respektovat funkþní plochu
bez specifikace rozlohy a pĜesné lokalizace v rámci jiné funkþní plochy.
Markantní zmČny zobrazení území vycházejí ze slouþení a novČ pojaté charakteristiky
regulativĤ jednotlivých funkþních ploch a týkají se zejména polyfunkþních území obytných,
smíšených, zvláštních a rekreaþních. Výrazné transformace doznávají i monofunkþní plochy,
pĜedevším veĜejné vybavení a zeleĖ, a rovnČž plochy technického vybavení.
Míra podrobnosti zobrazení územního plánu v mČĜítku 1 : 10 000 vyvolala potĜebu zavedení
pojmu možné nepĜesnosti hranic a jeho charakteristiku tak, aby pĜípadné drobné odchylky
nevyžadovaly Ĝešení formou poĜízení zmČny Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy.
ÚspČšné zpracování systémové zmČny územního plánu hl.m.Prahy neznamená úplné
odstranČní zmČn a úprav, ani veškerých konfliktĤ, které se v prĤbČhu územnČ plánovací
pĜípravy objevují. Zjednodušení, které navrhovaná zmČna pĜinesla, bylo kompenzováno
nárĤstem úprav územního plánu hl.m.Prahy, což je dáno pĜedpokládaným pĜesunem þásti
regulativĤ ze závazné þásti do þásti smČrné. Vzhledem k výraznČ jednodušší povaze
procesu projednání a provedení úpravy než zmČny, se jedná o rozhodnČ pozitivní posun.
V této souvislosti je tĜeba zmínit i významnou þást zmČn, které nebude možné žádnou
systémovou zmČnou odstranit. PĜedmČtem tČchto zmČn je zmČna nezastavitelného na
zastavitelná území, zejména pro úþely bydlení, které jsou charakterizovány vesmČs malou
výmČrou dotþené plochy a velkým poþtem pĜípadĤ. Z hlediska udržení urbanistické koncepce
území jsou pĜitom rozhodujícím zdrojem problémĤ, protože pĜedstavují narušení základního
rozdČlení území na zastavitelné a nezastavitelné plochy, a ve svém dĤsledku znamenají
porušení koncepce využití území. Úþinné ovlivĖování a usmČrĖování schvalování tČchto
zmČn je ve vČtšinČ pĜípadĤ mimo možnosti územnČ plánovacích orgánĤ.
Systémová povaha zmČny nepĜináší prostor pro zapracování zmČn vyvolaných vývojem
fyzických podmínek v území, zlepšováním poznání území a jeho procesĤ, atd. OdstraĖování
nejnaléhavČjších pĜípadĤ po schválení této systémové zmČny probíhat standardní formou
zmČn územního plánu hl.m.Prahy.
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POSTUP POěÍZENÍ ZMċNY Z1000/00 ÚPSÚ HL.M.PRAHY
PoĜizování zmČny Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy bylo zahájeno na
základČ usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy þ. 33/07 ze dne 4.10.2001 a usnesení Rady
hlavního mČsta Prahy þ. 0280 ze dne 24.2.2004 a þ.0120 ze dne 1.2.2005.
Vzhledem k charakteru zmČny Z 1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy, nemČnícímu celkovou
urbanistickou koncepci nebylo ve zjišĢovacím Ĝízení dle zákona þ. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivĤ na životní prostĜedí v platném znČní, uloženo provést vyhodnocení vlivĤ
zmČny na životní prostĜedí (SEA).
Proces projednání návrhu zadání zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy byl ukonþen
schválením zadání usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy þ.30/07 ze dne 1.9.2005. Postup
podle tehdy platného znČní zákona þ.50/1976 Sb., umožnil pĜistoupit ke zpracování návrhu
územnČ plánovací dokumentace na základČ schváleného znČní zadání zmČny Z1000/00 ÚP
SÚ hl.m.Prahy.
Návrh zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy byl vystaven k veĜejnému nahlédnutí od
23.05.2006 do 21.06.2006. Oznámení o projednání návrhu zmČny ÚP SÚ hl.m.Prahy
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy bylo provedeno na úĜední desce Magistrátu hl.m.Prahy a Mý a
na elektronické úĜední desce MHMP. Dotþené orgány státní správy obdržely jednotlivČ
oznámení o projednání návrhu zmČny.
VeĜejné projednání probČhlo 1.6.2006. Návrh zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy
pĜedložený k projednání byl po celou dobu projednání vystaven k veĜejnému nahlédnutí u
poĜizovatele a dále byl a stále je k nahlédnutí i na internetové adrese www. magistrat.prahamesto.cz.
Po provedeném vyhodnocení poĜizovatele a dílþích dohodových jednáních k rozporným
stanoviskĤm dotþeného orgánu, byl návrh zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy dne
11.8.2006 na dohodovém jednání znovu s dotþenými orgány státní správy, které uplatnily
svá stanoviska k projednávanému návrhu zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy, spoleþnČ
dohodnut.
PoĜizovatel územnČ plánovací dokumentace – Odbor územního plánu MHMP na závČr
procesu poĜizování zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy požádal ve smyslu § 25 zákona þ.
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon) v platném znČní o
vydání stanoviska nadĜízeného orgánu územního plánování – Ministerstva pro místní rozvoj
MMR ýR k projednanému návrhu zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy.
Ve stanovisku MMR ýR ze dne 13.9.2007 bylo konstatováno, že návrh zmČny Z 1000/00 ÚP
SÚ hl.m.Prahy byl projednán podle § 22 zákona þ. 50/1976 Sb., o územním plánování a
stavebním Ĝádu (stavební zákon) v platném znČní a mĤže být pĜedložen ZHMP k projednání
a schválení.
Návrh zmČny Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (ÚP SÚ hl.m.Prahy) byl
Zastupitelstvem hl.m.Prahy schválen na základČ usnesení ZHMP þ.40/14 ze dne 14.9.2006.
NABYTÍ ÚýINNOSTI ZMċNY Z1000/00 ÚP SÚ HL.M.PRAHY
S odvoláním na § 29 odst.(3) zákona þ.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu
(stavební zákon) v platném znČní pĜistoupil poĜizovatel ihned po schválení pĜíslušné zmČny
k pĜípravČ návrhĤ :
-

-

obecnČ závazné vyhlášky hl.m.Prahy, kterou mČla být zmČna Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy vyhlášena a na základČ které by došlo k úpravČ vyhlášky þ. 32/1999 Sb. hl.
m. Prahy , o závazné þásti Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy v platném
znČní
naĜízení hl.m.Prahy, kterým se mČní vyhláška þ. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy, o stavební
uzávČĜe ve velkých rozvojových územích hlavního mČsta Prahy, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ
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Návrhy obou právních pĜedpisĤ hl.m.Prahy byly projednány v souladu s usnesením Rady
HMP þ. 2273 ze dne 18.12.2001, pĜíloha þ.1 a usnesením RHMP þ.0969 ze dne 24.06.2003
s odbory MHMP a mČstskými þástmi v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 zákona
þ. 131/2000 Sb. a þl. 4 odst. 1 SmČrnice Rady HMP.
NáslednČ byly návrhy obecnČ závazné vyhlášky hl.m.Prahy a naĜízení hl.m.Prahy dle
výsledkĤ projednání s mČstskými þástmi a odbory MHMP upraveny, avšak nemohly být
akceptovány požadavky na doplnČní nebo zmČnu návrhu dokumentace zmČny Z1000/00 ÚP
SÚ hl.m.Prahy, které by byly v rozporu s usnesením ZHMP þ. 40/14 ze dne 14.9.2006.
Výsledné návrhy obecnČ závazné vyhlášky hl.m.Prahy, kterou se mČní vyhláška þ. 32/1999
Sb., o závazné þásti Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy, a návrh naĜízení
hl.m.Prahy, kterým se mČní obecnČ závazná vyhláška þ. 33/1999 Sb.hl.m.Prahy byly
pĜipraveny k projednání v ZHMP v prosinci 2006. K projednání a schválení obou novel
právních pĜedpisĤ v ZHMP – návrhu obecnČ závazné vyhlášky hl.m.Prahy Zastupitelstvem
hl.m.Prahy a návrhu naĜízení hl.m.Prahy Radou hl.m.Prahy, nedošlo a zmČna Z1000/00
Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy doposud nenabyla úþinnosti.
Schválené znČní zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy se tak pro rozhodování v území
Ĝešeném pĜíslušnou zmČnou stalo závazným dnem schválení, avšak územnČ plánovací
dokumentace, která nenabyla úþinnost do 31.12.2006, nabývá v souladu s platným znČním
nového stavebního zákona po tomto datu úþinnost pouze vydáním opatĜení obecné povahy.
Od 1.1.2007 je proces poĜizování zmČn platné územnČ plánovací dokumentace upraven
znČním nového stavebního zákona, proto poĜizovatel zahájil toto Ĝízení o vydání zmČny
Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy formou opatĜení obecné povahy ve
smyslu § 172 – 173 zákona þ.500/2004 Sb., správní Ĝád ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Na základČ dopisu vrchní Ĝeditelky sekce veĜejné správy MV ýR Ing. Kubíkové adresované
Ĝediteli MHMP Ing.Trnkovi, ve kterém informovala vedení MHMP o závČrech jednání
zástupcĤ Ministerstva pro místní rozvoj ýR a Ministerstva vnitra ýR, která probČhla v závČru
roku 2007, zahájil poĜizovatel – odbor územního plánu MHMP pĜípravné práce s cílem vydat
již v ZHMP projednanou a schválenou zmČnu Z1000/00 formou opatĜení obecné povahy
v rámci Ĝízení o vydání podle § 52 odst.1 zákona þ.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním Ĝádu.
ěÍZENÍ O VYDÁNÍ ZMċNY Z1000/00 ÚP SÚ HL.M. PRAHY
Magistrát hlavního mČsta Prahy jako vČcnČ pĜíslušný správní orgán pĜipravil ve smyslu
ustanovení § 54 odst. 2 a § 55 odst. 2 zákona þ.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním Ĝádu (stavební zákon) a v souladu s ustanovením § 171 zákona þ. 500/2004 Sb.,
správní Ĝád ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ návrh na vydání zmČny platné územnČ plánovací
dokumentace formou opatĜení obecné povahy, kterým se zmČna Z1000/00 Územního plánu
sídelního útvaru hl. m. Prahy vydává.
Oznámení o zahájení Ĝízení k vydání zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy bylo zveĜejnČno na
úĜedních deskách MHMP a jednotlivých mČstských þástí (viz jednotlivá potvrzení o vyvČšení
oznámení); sousední obce a dotþené orgány byly vyrozumČny jednotlivČ.
Kompletní dokumentace zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy (textová a grafická þást)
schválené usnesením ZHMP þ.40/14 dne 14.9.2006 a úplný návrh na vydání zmČny
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy formou opatĜení obecné povahy byly vystaveny k nahlédnutí od
1. dubna 2008 v elektronické podobČ na internetové adrese www.magistrat.praha-mesto.cz
a do 26. kvČtna 2008 v tištČné podobČ u poĜizovatele - OUP MHMP, Jungmannova 35/29,
Praha 1.
V souladu s ustanovením § 52 odst. 3 zákona þ.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním Ĝádu (stavební zákon) ve spojení s ustanoveními § 172 odst. 1 a 5 a § 39 odst.1
zákona þ.500/2004 Sb., správní Ĝád ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ bylo možné pĜipomínky a
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námitky uplatnit nejpozdČji pĜi veĜejném projednání, které se konalo dne 23.5.2008 (viz
pĜíloha þ.1 dĤvodové zprávy).
K pĜipomínkám a námitkám podaným po 23.5.2008 nebylo pĜi vyhodnocení pĜihlédnuto.
Dotþené orgány byly vyzvány, aby nejpozdČji pĜi veĜejném projednání uplatnily svá
stanoviska k pĜipomínkám a námitkám.
Ve smyslu § 53 odst.1 zákona þ.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu
(stavební zákon) poĜizovatel ve spolupráci s urþeným zastupitelem vyhodnotil pĜipomínky a
námitky vznesené k vystavenému návrhu na vydání zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy,
pĜiþemž vycházel ze závazného doporuþení vyplývajícího ze závČrĤ jednání obou ústĜedních
orgánĤ - MMR ýR a MV ýR k problematice nabytí úþinnosti zmČny Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy – dokumentaci návrhu zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy schválenou
usnesením ZHMP þ. 40/14 dne 14.9.2006 upravenou ve smyslu § 16 vyhlášky þ.500/2006
Sb., o územnČ analytických podkladech, územnČ plánovací dokumentaci a zpĤsobu
evidence územnČ plánovací þinnosti. Stanoviska dotþených orgánĤ a dohody vyplývající
z jednání dotþených orgánĤ a poĜizovatele k rozporĤm z roku 2006 byly respektovány.
PoĜizovatel pĜezkoumal soulad vydávané zmČny Z1000/00 dle § 53 odst.4 a 5 zákona
þ.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon) v platném znČní a
§ 12 odst.1 vyhlášky þ.500/2006 Sb., o územnČ analytických podkladech, územnČ plánovací
dokumentaci a zpĤsobu evidence územnČ plánovací þinnosti a konstatoval, že požadavky
obou právních pĜedpisĤ, pĜedevším soulad s nadĜazenou územnČ plánovací dokumentací, s
cíly a úkoly územního plánování, s požadavky zvláštních právních pĜedpisĤ a se stanovisky
dotþených orgánĤ vydanými k návrhu zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy byl pĜi
projednávání návrhu zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy zajištČn.
Podle § 54 odst.1 pĜedložil odbor územního plánu MHMP projednaný návrh zmČny Z1000/00
ÚP SÚ hl.m.Prahy, vþetnČ vyhodnocení vyjádĜení vzešlých z veĜejného projednání, návrhu
rozhodnutí o podaných námitkách a zásadních pĜipomínkách mČstských þástí RadČ
hl.m.Prahy k projednání a poté i Zastupitelstvu hl.m.Prahy k projednání a vydání.
ZmČna Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy byla usnesením þ.18/51 ze dne 19.6.2008
Zastupitelstva hl.m.Prahy vydána. OpatĜení obecné povahy þ.1/2008 nabylo právní úþinnost
dne 10.7.2008 a dne 30.10. 2008 rozhodl Nejvyšší správní soud (NSS) dne 30.10.2008 o
zrušení OpatĜení obecné povahy þ.1/2008, kterým byla zmČna Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy
vydána a zmČna Z1000/00 Úp SÚ hl.m.Prahy pozbyla platnost.
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PĜíloha þ.2 dĤvodové zprávy
HLAVNÍ MċSTO PRAHA

Zápis z jednání

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MċSTA PRAHY

PĜítomni

radní Bc. M. Langmajer – na úvod
za MHMP: Ing.Cvetlerová, Ing.arch.Hadravová, ,
za ÚRM: Ing.arch.Szentesiová, Ing. ZdČradiþka, Ing. Votava
dále: Ing.arch.Skálová, Ing.Fridrichová, Mgr. Sýkorová, Pokorná, DvoĜák,
RNDr. Kyjovský
veĜejnost: dle presenþní listiny, která je pĜílohou originálu zápisu

VČc

VeĜejné projednání návrhu na vydání zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy
formou opatĜení obecné povahy, konaného dne 6.8.2009 na MHMP

Zpracoval Ing.arch.Skálová, Ing. Fridrichová Poþet stran 7

Datum

6. 8. 2009

V 9.10 hod. ing.arch.Hadravová zahájila jednání, pĜivítala pĜítomné a pĜedstavila
zástupce MHMP a ÚRM. Informace, že dne 7.8.2009 bude ukonþeno vystavení
dokumentace zmČny Z 1000/00.
Bc. Langmajer pĜivítal pĜítomné. Nejvyšší správní soud zrušil zmČnu Z 1000/00
na základČ podnČtu Mý Praha – Suchdol, rozpory kolem SEA. NSS vytkl nedostatky a
tyto nedostatky byly pĜepracovány. Koneþné slovo bude mít ZHMP. ZmČna Ĝešící letištČ
byla z dokumentace zmČny Z 1000/00 vypuštČna – vyžaduje zvláštní projednání.
Ing.arch.Hadravová upozornila na organizaþní záležitost, že u prezence jsou
formuláĜe na pĜipomínky a námitky, které budou pĜílohou záznamu. Dále se poĜizuje
zápis a zvukový záznam, k dispozici hlavní výkres a rozdílové výkresy.
Dále ing.arch.Hadravová shrnula postup a prĤbČh poĜizování Z1000/00, tj. o poĜízení
zmČny rozhodla RHMP v r.2005, projednání návrhu zadání, zadání schváleno v r.2005.
Projednání návrhu zmČny Z1000/00 v þervnu 2006, návrh zmČny byl schválen
usnesením ZHMP þ.40/14 ze dne 14.9.2006. Do konce roku 2006 nebyly v ZHMP
schváleny novely obecnČ závazné vyhlášky hl.m.Prahy þ.32 a 33/1999 Sb.HMP. Od
1.1.2007 platí nový stavební zákon a zmČnu je tĜeba vydat formou opatĜení obecné
povahy. V roce 2008 probČhlo opakované projednání návrhu zmČny, zmČna vydána
OpatĜením obecné povahy þ. 1/2008. Dne 30.10.2008 bylo OpatĜení obecné povahy
þ. 1/2008 zrušeno rozsudkem NSS, nyní platí ÚP SÚ hl.m.Prahy ve verzi z r.1999.
V nové dokumentaci zmČny Z 1000/00: 3 nové výkresy, 4 pĜílohy v odĤvodnČní a byla
vypuštČna zmČna Z 939/05.
Doporuþení NSS – Pražský (silniþní) okruh a zaþlenČní do transevropské dopravní sítČ.
Dle PÚR ýR schválené v þervenci 2009 je Pražský (silniþní) okruh do sítČ zaþlenČn.
Na základČ vyhodnocení pĜipomínek a námitek bude zpracován podklad pro ZHMP.
Obsahem zmČny Z 1000/00 je aktualizace ÚP SÚ hl.m.Prahy za použití aktuálních
mapových podkladĤ.

Ing.arch.Szentesiová za zpracovatele:
Revize ÚP SÚ hl.m.Prahy, tzn. zapracování platných zmČn a úprav, které již byly
schváleny. (Na rozdílovém výkrese þ.1 jsou všechny plochy, které se liší od ÚP SÚ
hl.m.Prahy.)
Korekce hranic funkþních ploch – upĜesnČny mapové podklady. (Na výkrese malé
plošky s kódy – popsány ve výkrese, nČkteré výraznČjší: ul. ýimická, vleþka HostivaĜ,
transformovna v Malé Chuchli...)
Korekce odchylek od realizovaných staveb
Zanesení skuteþného stavu dle území s odchylkou v ÚP SÚ hl.m.Prahy
Korekce odchylek od podrobnČjších dokumentací (napĜ. stavby infrastruktury)
UpĜesnČní nČkterých pĜekryvných znaþek (podmČreþné plochy, rozdČlení na 2 typy:
fixované znaþky – fixované na urþité plochy, plovoucí znaþky – pĜedpokládané umístČní
v jiném typu území), také byly nČkde zrušeny
Aktualizace kategorizace záplavových území (vymezení kategorií v oddíle 10)
Korekce rozsahu historických jader (malé úpravy skoro všude, kromČ Kbel, kde bylo
zrušeno)
Korekce územního systému ekologické stability (podél vodních tokĤ vČtší úpravy)
Korekce v celomČstském systému zelenČ (plošnČ nevýznamné korekce)
ZmČna þlenČní a poþtu ploch s rozdílným zpĤsobem využitím (bylo zachováno základní
þlenČní – monofunkþní a polyfunkþní plochy, v monofunkþních plochách jiné þlenČní,
úplnČ zrušena funkce DB, agregace funkþních ploch – pĜíloha G odĤvodnČní)
Promítnutí maximálního množství závazných a smČrných prvkĤ do hlavního výkresu
(CSZ…)
Korekce a doplnČní textových regulativĤ funkþního a prostorového uspoĜádání (v pĜíloze
þ.1 vyhl. þ.32/1999 Sb.HMP)
ZpĜehlednČní systému výkresĤ (legendy rozdČleny na prvky závazné a prvky
informativní)
Aktualizace seznamu VPS, zpĜesnČní výkresu VPS (zahrnuje všechny VPS, které byly
schváleny zmČnami)
Souþástí je i seznam zmČn poĜízených od 1.1.2000, které byly zapracovány a také zmČna
vyhl. þ.33/1999 Sb.HMP – byly upĜesnČny VRÚ, korigovány rozsahy ve VRÚ, grafický
prĤmČt v pĜedkládaném materiálu.
Ing.arch.Hadravová organizaþnČ: Je tĜeba v diskusi mluvit do mikrofonu a
pĜedstavit se. Námitky písemnČ nebo do záznamu
OtevĜena diskuse: (moderuje DvoĜák)
p. Mikuš, majitel pozemkĤ v Troji: Tato oblast je v SO6, dle ustanovení má být úþel
naplnČn, na jeho parc.þ. má být Botanická zahrada, což nechce. Žádost, aby soukromé
pozemky v okolí Botanické zahrady byly obytné.
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OD.: Ing.arch.Szentesiová: ZmČna Z 1000/00 se netýkala zmČn funkþních ploch,
netýká se tedy tohoto požadavku. Odkázání na veĜejné projednání konceptu nového
ÚP hl.m.Prahy a zapojit se do pĜipomínkového Ĝízení.
Dr. Kubíková, AOPK: Ve výkresech už není orná pĤda, všechno jsou výrobní plochy –
možnost plochy zastavČt. ýlenČní zelenČ – nejsou chránČná území a historické zahrady
uvnitĜ mČsta – parky pod hradem jsou pouze zeleĖ. Biokoridory není možné svévolnČ
pĜekládat.
OD.: DvoĜák: OpČt se netýká zmČny Z 1000/00.
OD.: Ing.arch.Szentesiová: Orná pĤda se nemČní, limity vyznaþeny nadále ve
výkresech.
Ing.Hejl, starosta Mý Praha – Suchdol: Jaký je názor na PÚR vzhledem k Pražskému
(silniþnímu) okruhu a k jejich Mý.
OD.: Ing.arch.Szentesiová: PÚR není pro zpracovatele vČc názoru, ale je to
povinný dokument k respektování. Netýká se zmČny Z 1000/00.
Ing.Hejl: Nesouhlas, že se to netýká zmČny Z 1000/00.
OD.: Ing.arch.Szentesiová: PÚR nic nového pro zmČnu Z 1000/00 nevnáší.
Ing.Hejl: ZmČna Z 1000/00 by mČla být v souladu s PÚR. V PÚR se uvádí odst.99:
pĜevedení tranzitní dopravy mimo intenzivnČ zastavČné þásti mČsta a další þásti jsou
v rozporu, prĤchod Suchdolem, zmČna není v souladu.
OD.: Ing.arch.Hadravová: PÚR je závazný dokument.
Ing.Hejl: Ve zmČnČ Z 1000/00 se projeví?
OD.: Ing.arch.Szentesiová: PoĜizovatel musí vyhodnotit soulad s PÚR, to je
záležitost poĜizovatele. Zadání bylo jednoznaþné, nemČnit koncepci mČsta.
Ing.Hejl: Okruh byl fixován v roce 1999, vše se od té doby zmČnilo, nebyl
transevropskou magistrálou a to je zmČna koncepce. ZmČna Z 1000/00 umožní udČlat
prostor, aby se do území umístila. Proþ nebyla SEA? Jsou pĜipraveni podat to k NSS.
OD.: Ing.arch.Hadravová: Je to v odĤvodnČní zmČny. OOP MHMP trvá na svém
stanovisku k zadání, kdy posouzení nevyžaduje, dokumentace nebude mít vliv na
Naturu.
Ing.Hejl: Budem to žalovat.
OD.: DvoĜák: Správní soud je od toho, aby to rozĜešil.
OD.: Ing.arch.Hadravová: Všechny podklady jsou zde k dispozici.
p. Beneš, Suchdol: Tunel RybáĜka byl dĜíve jinde. Trasa byla nyní pĜesunuta až
k rodinným domĤm, je to 10 – 15 m od obytné zástavby. Tato trasa nebyla nikde
schvalována a je tam skalní podloží, chvČní. Trasa nebyla projednána ani posouzena
v EIA. Požadavek znovu EIA, pĜíp. SEA, je s nimi v rozporu.
OD.: DvoĜák: Tímto je námitka podána.
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OD.: Ing.arch.Szentesiová: Bylo jmenováno upĜesnČní staveb dle podrobnČjších
dokumentací, tato podrobnost není v ÚP SÚ hl.m.Prahy možná, použili jsme
nejpodrobnČjší podklady.
p. Beneš: Schválením zmČny Z 1000/00 se trasa schválí. Je to pokus o podvod, jak do
dokumentace dostat nechválené vČci.
OD.: Ing.arch.Szentesiová: Do ÚP SÚ hl.m.Prahy se zanáší pouze koncepþní
Ĝešení.
OD.: DvoĜák: Jedná se Vám o územní Ĝízení?
p. Beneš: Stavba nalepena na chodníky, nemĤžete dopĜedu upĜesĖovat trasu.
OD.: DvoĜák: To je vČc názoru, je tu správní soud.
p. Kubela, Dolní Chabry: Trasa JOB je v rozporu…?,v 1692/96 þást Pražského okruhu je
v rozporu s TEN – T, porušování smlouvy ES.
OD.: Ing. ZdČradiþka: Není pĜedmČtem zmČny Z 1000/00. Trasa není v rozporu
s naĜízením, je navržena správnČ. Kdyby stát pĜiznal, že je to v rozporu, pĜišlo by
stanovisko, MD ýR trasu nezpochybĖovalo.
p. Kubela: Je to porušení smlouvy s EU. Bod 190 protokolu: trasa je v rozporu
s 1692/96. Jak se vypoĜádáte s faktem, že ěSD oznaþilo trasu jako rozpornou.
OD.: Ing. ZdČradiþka: Podle zákona nejsme v rozporu, nebylo rozporováno MD
ýR.
OD.: DvoĜák: S námitkami budou seznámeni þlenové ZHMP.
OD.: Ing. ZdČradiþka: ěSD není DO, jeho názor je pĜipomínka ne stanovisko,
nepĜipomínkovali.
p. Kubela: Kdo je DO?
OD.: Ing.arch.Hadravová: DO je MD ýR, pĜipomínka nebyla vznesena. Žádost o
písemné pĜipomínky.
p. Morava, Dolní Chabry: Potvrzuje, že pĜedchozí bylo Ĝeþeno a potvrzeno.
OD.: Ing.arch.Hadravová: DČkuje za inforamci.
p. Korb, Praha 8: ZmČna Z 1000/00 vyhovČla námitkám NSS? Není to tak. Posuzování
SEA, není doloženo jednání zjišĢovacího Ĝízení, je 4 roky staré. Je možné doložit zde?
NSS Ĝekl, že je to nutné, zmČny v Z 1000/00 mají vliv na ŽP, vztahovalo se k zadání.
NSS poukazuje na rozpor mezi zadáním a výsledkem, zmČna Z 1000/00 byla v rozporu,
bylo zmČnČno funkþní využití nČkolika pozemkĤ a nebylo to promítnuto do textové
þásti. Podporuje názor p. Kubely o ěSD. Jižní varianta není v souladu se závČreþným
stanoviskem MŽP, je doporuþena severní varianta, jižní varianta jen v krajním pĜípadČ.
Žádost o doložení zjišĢovacího Ĝízení v roce 2005.
OD.: Ing.arch.Hadravová: ZjišĢovací Ĝízení k SEA – byla dovezena veškerá
agenda, souþástí jsou i vyjádĜení pĜíslušného orgánu (vyjádĜení z 17.3.2005),
letos potvrdil totéž. Dokladová þást ke zjišĢovacímu Ĝízení je u OOP, ne u
poĜizovatele.
p. Korb: Jak to probČhlo, kdo se k tomu vyjádĜil?
4

OD.: RNDr.Kyjovský: Nemá zde dobovou dokumentaci, ale docházelo
k prolínání zákona þ. 50/1976 Sb. a zákona 100/2001 Sb., nelze všechna
ustanovení zákona þ.100 vztahovat ke stavebnímu zákonu. Budem schopni
dokázat, že vše probČhlo v souladu s tehdy platnou legislativou. ZjišĢovací Ĝízení
má být k návrhu zadání. Nelze provádČt zjišĢovací Ĝízení k pozdČjším fázím.
OD.: Ing.arch.Hadravová: Ke druhé otázce už odpovídala ing.arch.Szentesiová.
p. Korb: Podle NSS existuje rozpor mezi zadáním a výsledkem. Výsledek vedl ke
zmČnám, zmČny jste neposuzovali. Byla odstranČna pouze druhotná þást výtky NSS.
OD.: Ing.arch.Szentesiová: Ve výtce bylo, že došlo k odchylce od zadání a výtka
nebyla v textové þásti popsána, nyní je vše napraveno. V zadání bylo, že má dojít
k upĜesnČní a ke korekcím, metodiku nelze oddČlit od toho, co se propíše do
výkresu.
Dr. Kubíková, AOPK: ObecnČ: Trasa pĜes Suchdol se ukázala jako jediná možná.
Pokud se uvažovalo o severní variantČ, šlo o pĜemostČní Vltavského údolí, každý most
to naruší. PĜi posouzení se došlo k závČru, že jižní varianta je výhodnČjší z hlediska
ochrany pĜírody.
p. Šafránek, KĜeslice: Žádost o legalizaci rodinného domku, postaveného v zeleni.
OD.: Ing.arch.Hadravová: Netýká se zmČny Z 1000/00, týká se nového ÚP
hl.m.Prahy. Ing. Cvetlerová pozvala p. Šafránka na OUP MHMP.
pí. Plevová, starostka Mý Dolní Chabry: reakce na pí. Kubíkovou: Radost, že budou
zachovány Sedlecké skály, ale jde také o životní prostĜedí pro obþany Dolních Chaber –
D. Chabry budou obČtovány.
p. Milan Šírek, OS Záchrana krajiny: Zásadní nesouhlas se zmČnou Z 2722, okolí metra
Velké Roztyly.
OD.: DvoĜák: Nyní projednáváme zmČnu Z 1000/00, netýká se zmČny.
Ing. Šenarová, OS Za naši budoucnost: OS bylo úþastníkem st. Ĝízení k „Blance“, hájí
oblast 10 000 lidí, podali podnČt, jak se ale jedná s veĜejností. Jednání Mý Suchdolu a
D. Chaber je agresivní. Nápor aut v Praze je zniþující a tyto 2 Mý nemĤžou chtít
nedotknutelnost. Kritika MHMP na jeho laxní pĜístup, až dokud jejich OS do toho
nevstoupilo, odbory nespolupracují. Porovnat obČ varianty a vyhodnotit budoucnost, kde
se nachází Suchdol a kde ostatní Mý – kolik tisíc obyvatel je zasaženo, jsou tam
památky, je tam chránČná krajina? Diskuse s veĜejností musí být pĜedem a ne opaþnČ.
NemĤže se diskutovat pouze o Suchdolu. Kde se zrodila zmČna Z 1000/00 a celomČstsky
významné zmČny? Blanka je 40 let starý projekt, ÚP SÚ hl.m.Prahy je starý 10 let. Co se
stalo za 10 let s auty? Má kolem þtyĜproudé silnice vést cyklostezka? Pokud je nČjaký
návrh, v první ĜadČ se má jít na místo a jednat s veĜejností, systém projednávání je
nedemokratický. Varianta J musí být rychle prosazena. Nesouhlas se sobeckým
postojem Suchdola a D. Chaber, koncepce je od zaþátku dČlaná nezodpovČdnČ. Je
potĜeba solidarita a spolupráce odborĤ MHMP. Žádost vypracovat srovnání Mý podle
zamoĜenosti.
p. Ros?: Jak máme vČĜit, že námitky budou vyhodnoceny, když základní námitka NSS
byla ignorována?
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p. Gemperle, OS Za krajinu kolem nás: Plochy veĜejného vybavení – námitka podána
písemnČ. Ve zmČnČ Z 1000/00 se zavádí jen jedna kategorie VV, ostatní VV není
definováno. Stavební úĜady si mohou pojem vysvČtlit jak chtČjí – tlak developerĤ. Ve
zmČnČ Z 1000/00 je Ĝeþeno, že pĜednostnČ pro školy a zdravotnictví, ale jak to
posuzovat? Tyto plochy je potĜeba zachovat, po schválení zmČny budou zastavČny
developery.
OD.: Ing.arch.Szentesiová: Také nás trápí úbytek ploch VV, je to impuls,
definice bude upĜesnČna.
p. Urbánek, Praha 6 – Suchdol: Posunout silnici více od domĤ, domy by zĤstaly
zachovány. Skály pro most jsou drobivé, musel by být vysoko.
p. Beneš, Suchdol: OOP nestudoval pĜesun trasy tunelu v Suchdole (a tím SEA). ZpĤsob
prosazování trasy J vyvolává podezĜení manipulace. Prosazování by mČlo být vČcným
aktem Ĝešení dopravy, ne politickým, vzbuzuje to nedĤvČru. LetištČ bylo vyĜazeno,
S varianta je lepší.
OD.: DvoĜák: Tento projev pĜísluší do ZHMP, zde nelze Ĝešit politický názor na
vČc.
p. Beneš: Na schvalování ÚP SÚ hl.m.Prahy v roce 1999 nikdo nebyl puštČn ke slovu.
p. Morava, Dolní Chabry: DennČ jezdí pĜes obce ve StĜedoþeském kraji mimo Prahu,
neboĢ je to o 30 minut kratší. Jižní trasa SO má Ĝadu úzkých míst, hrozí opČt zácpy.
OD.: Ing.arch.Hadravová: Jsou ještČ otázky k jiným vČcem než SO?
Ing. Šenarová, OS Za naši budoucnost: Jejich podnČt na zmČnu ÚP SÚ hl.m.Prahy vzít
jako požadavek i do zmČny Z 1000/00, vþetnČ pĜedchozích podnČtĤ jako pĜipomínek
stále k projednávání þehokoliv. Písemnou odpovČć proþ není vzato v úvahu vyjádĜení
hygienika, Mý Praha 7, Praha 8, Troji – doporuþení nebyly vzaty v úvahu.
OD.: Ing.arch.Hadravová: Všechny pĜipomínky budou vyhodnoceny.
????: Realizace jižní varianty je v rozporu s pĜedpisy EU. Obrovská miliardová zátČž pro
ýR, kdo si to zodpoví. ZámČr prodat pozemky, korupþní vztahy.
pí. Denková, Suchdol: Ve všech materiálech je Pražský (silniþní) okruh jako VPS. Co je
na tom veĜejnČ prospČšného pĜivést tranzitní dopravu do Prahy?
OD.: Ing.arch.Hadravová: Jako VPS byl okruh veden už v ÚP SÚ hl.m.Prahy
z roku 1999, zmČna Z 1000/00 na VPS nic nemČní.
OD.: Ing.arch.Szentesiová: Netýká se zmČny Z 1000/00.
OD.: Ing. ZdČradiþka: Postavení okruhu v systému pražské dopravy už je
popsáno od roku 1999, VPS je logické, neboĢ Ĝeší dopravu Prahy pro odvedení
dopravy. Jižní varianta je kompromis mezi požadavky ŽP a dopravním
inženýrstvím – proto je veĜejnČ prospČšná.
p. Korb, Praha 8: Výchozím dokumentem je ÚP SÚ hl.m.Prahy (1999) – definice SOKP.
Komunikace mČla pĜedstavovat expresní komunikaci, okruh je souþástí TEN – T, jižní
varianta má úzká hrdla – to neodpovídá definici SOKP. Víte o problému, ale snažíte se
to pĜetlaþit. VysvČtlit ve vztahu k PÚR veĜejnou prospČšnost.
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OD.: DvoĜák: Starosta Suchdola to dá k NSS, proto není nutné stále opakovat
dokola.
p. Korb: OpČt zmiĖuje rozpor z PÚR.
p. Morava: Co jeho svČdomí? (koho??)
OD.: Ing. ZdČradiþka: Poloha trasy není v rozporu s PÚR, kdyby PÚR chtČla
vymezit jiný koridor, udČlala by to.
Ing.arch.Hadravová dČkuje za úþast. PĜedat písemné pĜipomínky a námitky, budou
vyhodnoceny. Bylo rovnČž zmínČno, že DO mají dnes vyhodnotit pĜipomínky a námitky.
----------Konec v 11.50.
Zapsaly : Ing.arch.O.Skálová
Ing.A.Fridrichová
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