
D vodová zpráva 

Pr b h po izování a obsah dokumentace zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy jsou podrobn
popsány (v etn  cíl  zm ny, napln ní požadavk  zadání, nabytí ú inností a platnosti) 
v p íloze .1 d vodové zprávy. V následujícím p ehledu je zd vodn no nové vydání návrhu 
zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy po zrušení Opat ení obecné povahy .1/2008 
rozsudkem Nejvyššího správního soudu R, kdy zm na pozbyla 30.10.2008 svoji platnost. 

První vydání kompletní dokumentace zm ny Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m.Prahy  schválilo Zastupitelstvo hl.m.Prahy usnesením .18/51 ze dne 19.6.2008. 
Opat ení obecné povahy .1/2008 nabylo právní ú innost dne 10.7.2008.   

Na základ  podn t  m stské ásti a ob an  M  Praha – Suchdol, podané dne 3.10.2008, 
rozhodl dne 30.10.2008 Nejvyšší správní soud (NSS) rozsudkem 9 Ao 2/2008 – 62 o zrušení 
Opat ení obecné povahy .1/2008, kterým byla zm na Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy vydána.  

NSS v ásti V. bodu 4 od vodn ní upozor uje, že zm nou Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy  bylo 
v rozporu se schváleným zadání této zm ny m n no funk ní využití n kolika pozemk ,
p i emž tyto zm ny nebyly promítnuty do textové ásti napadeného Opat ení obecné povahy 
.1/2008. Popsaný nedostatek dokumentace návrhu zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy byl 

odstran n dopln ním vysv tlení a komentá i s p íslušnou grafikou, dokumentující rozdíly 
v ešení ÚP SÚ hl.m.Prahy a zm ny Z1000/00 (viz p ílohy D – G. Od vodn ní).

Dokumentace návrhu zm ny Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy byla 
upravena na základ  p ipomínek, které vznesl k vydanému Opat ení obecné povahy 
.1/2008 Nejvyšší správní soud. Byly doloženy v textové i grafické podob  rozdíly 

dokumentující odlišnosti v ešení Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy a 
navrhovaného ešení zm ny Z1000/00, vypušt no ešení zm ny Z0939/05 ÚP SÚ 
hl.m.Prahy, odstran ny nedostatky zjišt né šet ením NSS. Sou ástí od vodn ní se tak staly 
nové p ílohy  : 

v textové ásti

- p íloha D od vodn ní  :

Zásadní zm ny provedené revizí ÚP SÚ hl. m. Prahy, dokládající rozdíly dokumentace 
zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy v porovnání s platným zn ním Územního plánu 
sídelního útvaru hl.m.Prahy, schváleným usnesením ZHMP .10/05 ze dne 9.9.1999.    

- p íloha E od vodn ní : 

Seznam zm n Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (po ízených od 1.1.2000) 

- p íloha F od vodn ní : 

Rozdíly seznam  ve ejn  prosp šných staveb ÚP SÚ hl.m.Prahy a zm ny Z1000/00 

- p íloha G. Od vodn ní : 

Rozdílová legenda výkres . 4 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy a zm ny
Z 1000/00 

v grafické ásti rozdílové výkresy, zpracované v m ítku ÚP SÚ hl.m.Prahy (1 : 10 000): 

- Zm ny soumístnosti a rozsahu funk ních ploch   

- Zm ny kód  ploch s rozdílnym zp sobem využití 

- Zm ny v seznamu ve ejn  prosp šných staveb 

Dále Nejvyšší správní soud upozornil, že požadavky MMR R uvedené ve vyjád ení
nad ízeného orgánu územního plánování ze dne 12.9.2006, podle tehdy platného zákona 
.50/1976 Sb., o územním plánování (stavební zákon) ve zn ní platném do 31.12.2006, 

nebyly  po izovatelem spln ny a dokumentace návrhu zm ny Z939/05 byla dne 14.9.2006 
p edložena k projednání Zastupitelstvu hl.m.Prahy v nezm n né podob , v ZHMP schválena 
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a zahrnuta do následn  projednávané a schválené zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Dále 
bylo konstatováno, že po zahrnutí zm ny Z0939/05 ÚP SÚ hl.m.Prahy do dokumentace 
následn  projednávaného návrhu zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy, nelze tuto zm nu 
vydávat jako formální úpravu územního plánu. P ipomínka byla ešena vypušt ním zm ny
Z0939/05 ÚP SÚ hl.m.Prahy z projednávaného ešení zm ny Z1000/00 Územního plánu 
sídelního útvaru hl.m.Prahy. 

Ve svém rozsudku NSS konstatuje, že zm nou formy, kterou se vydává zm na územního 
plánu (namísto obecn  závaznou vyhláškou nyní opat ením obecné povahy) nesmí být 
ovlivn na srozumitelnost vydávaných zm n územn  plánovací dokumentace. 
Z dokumentace po izované zm ny musí být patrné a jednozna n  vymezeno, k jakým 
zm nám oproti p vodnímu stavu územního plánu dochází. Nejvyšší správní soud považoval 
v p ípad  napadeného OOP .1/2008 tento postup za nezákonný, nebo  dot ené správní 
orgány, ve ejnost i zastupitelé, byli vymezením obsahu zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy 
informováni , že cílem zm ny není zm na plošného vymezení a systému jednotlivých prvk
funk ní a prostorové regulace, ale úprava tohoto systému  vylad ním jejich vzájemné 
provázanosti a zvýšením p ehlednosti a vypovídací hodnoty celého dokumentu. P esto však 
ešení zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy obsahuje zm ny funk ního využití n kterých 

pozemk  a novou letovou dráhu. Dle vyjád ení NSS tak dochází k významnému ztížení a 
znemožn ní využití prost edk  ú inné právní ochrany a možnost obrany proti napadenému 
opat ení obecné povahy byla znemožn na nesprávným vymezením obsahu provád ných
zm n v textové ásti opat ení obecné povahy. Do dokumentace návrhu zm ny Z1000/00 ÚP 
SÚ hl.m.Prahy byly zapracovány všechny platné zm ny, po ízené od 1.1.2006, které byly 
vyhlášeny obecn  závaznou vyhláškou hl.m.Prahy a nabyly právní ú innost dle zákona 
.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní platném do 31.12.2006 (viz 

p íloha E od vodn ní).

Navrhovatelé dále napadli skute nost, že obsah p edm tné zm ny Z1000/00 ÚP SÚ 
hl.m.Prahy, uvedený v OOP .1/2008, nebyl posouzen z hlediska vliv  na životní prost edí.
Nejvyšší správní soud konstatuje, že u zm ny Z0939/05 ÚP SÚ hl.m.Prahy je povinnost 
posouzení vliv  na životní prost edí nezpochybnitelná (viz usnesení NSS .j.Ao 1/2006 – 74 
ze dne 18.7.2006). NSS zastává názor, že není p ípustné nechat zám rn  u n kolika zm n
územního plánu  provést posouzení vliv  na životní prost edí samostatn , p estože 
v souhrnu se jedná o zm nu územního plánu celom stského významu, u které lze d vodn
p edpokládat, že se jedná o koncepci ve smyslu zákona .100/2001 Sb. Záv rem je 
konstatováno porušení  povinnosti, vyplývající z § 10i zákona .100/2001 Sb., nebo  nebyl 
posouzen vliv skute n  provád ných zm n územního plánu na životní prost edí.

Sou ástí dokladové ásti nového projednání návrhu zm ny je i potvrzení stanoviska 
p íslušného správního ú adu, které na základ  posouzení dopln né dokumentace návrhu 
zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy v rámci zjiš ovacího ízení ve smyslu §22 písm.b) 
zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí, v platném zn ní, bylo pod 
.j.MHMP-053836/2009/1/OOP/VI dne 12.2.2009 vydáno. 

V od vodn ní rozsudku NSS o zrušení Opat ení obecné povahy .1/2008 upozornil na 
nedostatky ve zvoleném zp sobu  vypo ádání námitek  dot ených vlastník  nemovitostí, 
kterém konstatuje, že zve ejn ní rozhodnutí ZHMP o námitkách není dostate ným.
Vzhledem k jiným, již popsaným námitkám, ve kterých nalezl Nejvyšší správní soud 
závažn jší obsahové nedostatky, rozhodl nevyjad ovat se samostatn  k obsahu rozhodnutí o 
námitkách.  

Nejvyšší správní soud doporu il vzít v úvahu, že rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
.1692/96/ES, o hlavních sm rech Spole enství pro rozvoj transevropské dopravní sít  je 

ur eno lenským stát m, a je tak závazné  i pro eskou republiku ve všech jejích ástech. 
Pokud by trasa Pražského (silni ního) okruhu byla v rozporu s tímto rozhodnutím, dle jehož 
lánku 9 odst.1 transevropské dopravní komunikace míjejí hlavní sídelní útvary, tato 
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skute nost m že být v n kterém z p ípadných dalších ízení, týkajících se této stavby 
úsp šn  namítána.       

Po projednání postupu ešení situace, která nastala v procesu po izování územn  plánovací 
dokumentace, konkrétn  navazujících zm n Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy a 
s cílem napln ní  zadávacího dokumentu zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy, zajistil 
po izovatel (Odbor územního plánu MHMP) ve spolupráci s projektantem (Útvarem rozvoje 
hl.m.Prahy) odstran ní  NSS zjišt ných nedostatk   a p ipravil nové projednání návrhu 
zm ny dopln né v od vodn ní vysv tlením postup   a obsahu zpracované dokumentace a 
celkovým odstran ných nedostatk , uvedených v rozsudku Nejvyššího správního soudu. 

SPOLE NÉ  JEDNÁNÍ  K NÁVRHU  ZM NY  Z1000/00  ÚP SÚ HL.M. PRAHY  

Odstran ním nedostatk  v obsahu Opat ení obecné povahy .1/2008, popsaných výše 
(podrobn ji viz rozsudek NSS .j.9 Ao 2/2008 – 62 ze dne 30.10.2008) a up esn ním popisu 
nápravy p í in námitek, podrobn ji popsaných v p epracovaném od vodn ní návrhu zm ny
a jeho p ílohách byla dokumentace zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy v nezm n né 
podob  výrokové ásti s dopln ním od vodn ní a jeho p íloh, p edložena k novému 
projednání návrhu této zm ny.

Oproti návrhu dokumentace zm ny Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy, 
schválené v ZHMP v zá í 2006 a následn  vydané v ervnu 2008, dokumentace neobsahuje 
projednaný návrh zm ny ešení návrhu zm ny  Z0939/05 a byly dopln ny v grafické a 
textové ásti od vodn ní materiály,  dokumentující rozdíly mezi platným Územním plánem 
sídelního útvaru hl.m.Prahy a projednávaným návrhem zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy.  

Kompletní návrh dokumentace zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy byl vystaven k nahlédnutí  
od 2. b ezna 2009 v tišt né a elektronické podob  na internetové adrese www. magistrat. 
praha-mesto.cz;   do 14. dubna 2009 v tišt né podob  u po izovatele - OUP MHMP, 
Jungmannova 35/29, Praha 1 ( v elektronické podob  jsou k dispozici na uvedené 
internetové adrese stále).  

V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona .183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním ádu (stavební zákon) ve zn ní pozd jších p edpis  se spole né jednání k návrhu 
zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy konalo 12.b ezna 2009. Ve lh t  do 14. dubna mohly 
dot ené orgány, MMR R, m stské ásti a sousední obce uplatnit svá stanoviska a 
p ipomínky. 

Po vyhodnocení vyjád ení uplatn ných v rámci spole ného jednání p ipravil po izovatel 
zprávu o projednání návrhu zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy, kterou spole n
s projednaným návrhem dokumentace zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy p edal
k posouzení MMR R. Na základ  kladného  stanoviska MMR R ( .j. 16924/2009-81/724) 
dle § 51 odst.3 zákona .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební 
zákon) ve zn ní pozd jších p edpis  zahájil po izovatel ve ejné projednání návrhu zm ny
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 

NOVÉ  ÍZENÍ  O  VYDÁNÍ  ZM NY  Z1000/00 ÚP SÚ HL.M. PRAHY

Magistrát hlavního m sta Prahy jako v cn  p íslušný správní orgán zajistil ve smyslu 
ustanovení § 54 odst. 2 a § 55 odst. 2 zákona .183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním ádu (stavební zákon) a v souladu s ustanovením § 171 zákona . 500/2004 Sb., 
správní ád ve zn ní pozd jších p edpis  nový návrh na  vydání zm ny platné územn
plánovací dokumentace formou opat ení obecné povahy, kterým se zm na Z1000/00 ÚP SÚ  
hl. m. Prahy znovu vydává. 

V ervnu 2009 bylo zahájeno ízení o vydání zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy formou 
opat ení obecné povahy ve smyslu § 172 – 173 zákona .500/2004 Sb., správní ád ve zn ní 
pozd jších p edpis , vyv šením ve ejné vyhlášky – oznámení na  ú edních deskách. 
Oznámení o zahájení ízení o vydání zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy bylo zve ejn no na 
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ú edních deskách MHMP a jednotlivých m stských ástí (viz jednotlivá potvrzení o vyv šení 
oznámení);  sousední obce a dot ené orgány byly vyrozum ny jednotliv .

Kompletní dokumentace zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy (textová a grafická ást)
schválená usnesením ZHMP .40/14 dne 14.9.2006 a úplný návrh na vydání zm ny
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy formou opat ení obecné povahy byly vystaveny k nahlédnutí  od  
8. ervence 2009  v tišt né a elektronické podob  na internetové adrese www. magistrat. 
praha-mesto.cz;   do 7. srpna 2009 v tišt né podob  u po izovatele - OUP MHMP, 
Jungmannova 35/29, Praha 1 ( v elektronické podob  jsou k dispozici na uvedené 
internetové adrese stále).  

V souladu s ustanovením  § 52 odst. 3 zákona .183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním ádu (stavební zákon) ve spojení s ustanoveními § 172 odst. 1 a 5 a  § 39 odst.1 
zákona .500/2004 Sb., správní ád ve zn ní pozd jších p edpis  bylo možné p ipomínky a 
námitky uplatnit nejpozd ji p i ve ejném projednání, které se konalo dne 6. srpna 2009. 
Dot ené orgány byly vyzvány, aby nejpozd ji p i ve ejném projednání uplatnily svá 
stanoviska k vzneseným p ipomínkám a námitkám. 

K p ipomínkám a námitkám podaným po 6.srpnu 2009 nebylo p i vyhodnocení p ihlédnuto.

Dot ené orgány se k vzneseným p ipomínkám ve smyslu § 52 odst.3 zákona .183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) ve zn ní pozd jších p edpis
nevyjád ily.

V souladu s § 53 odst.1 zákona .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu 
(stavební zákon) ve zn ní pozd jších p edpis  po izovatel ve spolupráci s ur eným
zastupitelem vyhodnotil p ipomínky a námitky vznesené k vystavenému návrhu na nové 
vydání zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Stanoviska dot ených orgán  a dohody 
vyplývající z jednání dot ených orgán  a po izovatele k rozpor m z roku 2006 byly 
respektovány.

Po izovatel p ezkoumal soulad vydávané zm ny Z1000/00 dle § 53 odst.4 a 5 zákona 
.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) v platném zn ní a 

§ 12 odst.1 vyhlášky .500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací 
dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti a konstatuje, že požadavky 
obou právních p edpis , p edevším soulad s nad azenou územn  plánovací dokumentací, s 
cíly a úkoly územního plánování, s požadavky zvláštních právních p edpis  a se stanovisky 
dot ených orgán  vydanými k návrhu zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy byl p i
projednávání návrhu zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy zajišt n.

Následn , na základ  vydání zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy v ZHMP zajistí po izovatel
v souladu s ustanovením § 55 odst.4 zákona .183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním ádu (stavební zákon) v platném zn ní vyhotovení dokumentace Územního plánu 
sídelního útvaru hl.m.Prahy  se zapracováním vydané zm ny. 

Podle § 54 odst.1 p edkládá odbor územního plánu MHMP projednaný návrh zm ny
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy, v etn  vyhodnocení vyjád ení (stanovisek dot ených orgán
p i spole ném jednání, p ipomínek a námitek vzešlých z ve ejného projednání), návrhu 
rozhodnutí o podaných námitkách a zásadních p ipomínkách m stských ástí Rad
hl.m.Prahy k projednání.  

P edkládaný materiál obsahující krom  kompletní dokumentace návrhu zm ny Z1000/00 ÚP 
SÚ hl.m.Prahy i  vyhodnocení spole ného a ve ejného projednání návrhu zm ny Z1000/00 
ÚP SÚ hl.m.Prahy, oba návrhy rozhodnutí (o námitkách vlastník  pozemk  a staveb, 
dot ených návrhem ve ejn  prosp šných staveb, ve ejn  prosp šných opat ení a 
zastavitelných ploch a zástupc  ve ejnosti a dále o zásadních p ipomínkách m stských
ástí) byly projednány ve Výboru územního rozvoje ZHMP dne 2.10.2009. 

Návrh zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy byl projednán Radou hl.m.Prahy dne 13.10.2009. 
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P ílohy d vodové zprávy :

1. Pr b h po izování a obsah dokumentace zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy 

2. Zápis z ve ejného projednání návrhu zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy, konaného dne 
6.srpna 2009 v rámci ízení o vydání zm ny



P íloha .1 d vodové zprávy 

PR B H PO IZOVÁNÍ A OBSAH DOKUMENTACE ZM NY Z1000/00 ÚP SÚ HL.M.PRAHY 

CÍLE REVIZE 

Zm na Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy vychází z Tezí k revizi ÚPn 
hl.m.Prahy, vzatých na v domí  usnesením Rady hl. m. Prahy . 0280 ze dne 24.2.2004. 
P edpokládalo se, že zm nou by v relativn  krátké dob  byly odstran ny i omezeny 
nejvýrazn jší formální a systémové nedostatky a slabiny stávajícího územního plánu, 
p edevším se jednalo o : omezení po tu po izovaných zm n, zjednodušení výkladu hlavních 
zásad funk ní a prostorové regulace pro rozhodování v území, zlepšení informovanosti o 
koncep ních zásadách Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy. 

Prost edkem k dosažení stanovených cíl  byly zm ny popisných a výkladových ástí 
dokumentu, tedy obecn  závazné vyhlášky hl.m.Prahy . 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o 
závazné ásti územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy  a textové ásti Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy.   

Systémové zm ny byly promítnuty do zm n ve výkresové ásti dokumentace.  

Jednotlivými kroky, kterými bylo zjednodušení využití Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m.Prahy dosaženou jsou zejména : 

1. Úprava režimu “nep esnosti kresby“ hranic funk ních ploch

Míra podrobnosti územního plánu hl.m.Prahy vyplývá z m ítka zpracování 1:10 000, což 
je podrobnost, která již neumož uje jednozna nou identifikaci parcel katastru nemovitostí 
a vazby na vlastnická práva. Hranice funk ních ploch územního plánu tak mnohdy nebyla 
v souladu s hranicemi parcel, z ehož p i doslovné interpretaci regulativ  územního plánu 
hl.m.Prahy vyplývaly asté problémy. Možným ešením byla úprava režimu chápání 
hranic v tom smyslu, aby problémy vyplývající z technologické nep esnosti kresby nebylo 
nezbytné ešit prost ednictvím zm ny územního plánu hl.m.Prahy.Proto byla kresba 
up esn na prov ením ve vztahu k novému digitálnímu mapovému podkladu. 

2. Úprava struktury funk ního využití území (legendy)

Kritizovaným místem územního plánu byla také složitost struktury typ  funk ního využití 
území, p ekryvy funk ních ploch a komplikovaný výklad regulativ . Byla prov ena
stávající struktura a navrženo její možné zp ehledn ní s d razem na zjednodušení 
výkladu jednotlivých typ   funk ního využití území p i zachování základního v cného
obsahu struktury regulativ .

V ÚP SÚ hl.m.Prahy po zm n  Z1000/00 z stalo zachováno základní len ní na území:  

- polyfunk ní (obytná, smíšená, výroby a služeb, sportu a rekreace, zvláštní) 
- monofunk ní (ve ejné vybavení, doprava, technické vybavení, p íroda – krajina – 

zele , zem d lství, specifické plochy) 

3. Zjednodušení výkladu regulativ  a zp ehledn ní dokumentu

4. Zp ehledn ní systému výkresové ásti

Byl prov en stávající systém výkres  Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy ve 
snaze maximáln  zjednodušit proces získávání informací o hlavních regulativech a 
limitech využití území pro každého uživatele.  Z tohoto d vodu bylo maximum informací 
za len no do hlavního výkresu ( .4). Zjednodušení systému zbývajících výkres  grafické 
ásti UP SÚ hl.m.Prahy bylo významn  limitováno udržením jejich obsahové itelnosti a 

vypovídací schopnosti.  
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Do návrhu grafické ásti dokumentace zm ny byly do jednotlivých výkres , aktualizace 
mapového podkladu a nového vydání takto aktualizovaných výkres  zapracovány 
veškeré platné zm ny a úpravy. 

Cílem zm ny Z1000/00 tedy není p ehodnocení plošného vymezení a obsahu jednotlivých 
prvk  funk ní a prostorové regulace (nap . hranic a  nápln  funk ních ploch), ale úprava 
celkového systému t chto prvk , vylad ní jejich vzájemné provázanosti a zvýšení 
p ehlednosti a vypovídací hodnoty celého dokumentu. 

OBSAH ZM NY Z1000/00 ÚP SÚ HL.M.PRAHY

Kompletní dokumentaci zm ny Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy tvo í
textová a grafická ást, v etn  rozhodnutí o podaných námitkách a rozhodnutí o zásadních 
p ipomínkách m stských ástí.

Obsahem textové ásti zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy je novela p íloh .1 a 2 obecn
závazné vyhlášky hlavního m sta Prahy . 32/1999 Sb. hl.m.Prahy, o závazné ásti
územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen vyhláška).  

V textu jsou také zapracovány všechny dosud schválené novely vyhlášky a je uvedena nov
agregovaná legenda výkresové ásti.

V rámci usnadn ní výkladu  byly z projednané p ílohy .1 vyhlášky oproti schválenému 
zn ní zm ny Z1000/00  vybrány  prvky sm rného charakteru do p ílohy A. od vodn ní 
navrhovaného OOP, kde je uveden kompletní p ehled sm rných prvk  Územního plánu 
sídelního útvaru hl.m.Prahy s navrženým postupem provedení jejich úprav. P ehled limit
využití území (uvedených p vodn  v oddílu 10 návrhu zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy) 
p edstavuje p ílohu C. od vodn ní.

Nov  byla za azeny k oddílu 10 p ílohy .1 grafická p íloha - Vymezení kategorií záplavových 
území v rámci území ur ených k ochran  a k oddílu 12 – Podmín nost staveb v p íloze .1
aktualizována grafická p íloha.

Vymezení hranic velkých rozvojových území (VRÚ) je krom  výkresu .4 dokumentováno v 
grafické p íloze oddílu 13 p ílohy .1

Vzhledem k tomu, že byly po ízenou zm nou ÚP SÚ hl.m.Prahy upravovány tém  všechny 
oddíly p ílohy .1 vyhlášky, v etn  dopln ní a up esn ní pojm , byla opat ením obecné 
povahy, kterým se vydává zm na Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy nahrazena celá p íloha .1. 
Stejný postup zvolil po izovatel nahrazením p ílohy .2 Seznamu ve ejn  prosp šných
staveb p vodní vyhlášky novým zn ním. P ílohy .3 a 4 vyhlášky se po vydání opat ení 
obecné povahy nebudou používat, nebo  údaje v nich obsažené jsou obsahem dokumentace 
vydané zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 

Novelizovaná zn ní obou obecn  závazných vyhlášek hlavního m sta Prahy : p íloh .1 – 4 
obecn  závazné vyhlášky hl.m.Prahy . 32/1999 Sb.hl.m.Prahy, o vymezení závazné ásti
Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy a obecn  závazné vyhlášky hl.m.Prahy 
.33/1999 Sb. hl.m.Prahy, o stavební uzáv e ve velkých rozvojových územích hlavního 

m sta Prahy, týkající se aktualizovaných zákres  hranic velkých rozvojových území (VRÚ) 
byla s m stskými ástmi hl.m.Prahy a odbory MHMP projednána.  

Grafická ást dokumentace zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy zahrnuje nov  zpracovaný 
hlavní výkres .4 Plán využití ploch jako sou ást výroku a od vodn ní návrhu zm ny a další 
odvozené a speciální výkresy   vymezující závazné a sm rné ásti dle Územního plánu 
sídelního útvaru hl.m.Prahy platného od 1.1.2000 : 

  4 – Plán využití ploch 

  5 – Doprava 

  9 – Vodní hospodá ství a odpady 

10 – Energetika 

11 – P enos informací a kolektory 
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19 – Územní systém ekologické stability 

25 – Ve ejn  prosp šné stavby 

31 – Podrobné len ní ploch zelen

36 – Podíl bydlení v centrální ásti m sta

37 – Vymezení zastavitelného území 

Ostatní výkresy, které netvo í vlastní obsah zm ny Z 1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy, ale tvo í
výkresovou ást Územního plánu sídelního útvaru byly aktualizovány následn  po jejím 
schválení.  

Výkresy Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy obsahující pouze informa ní údaje 
nebyly zm nou Z1000/00 upravovány.  

Sou ástí grafické ásti dokumentace zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy jsou i grafické 
p ílohy oddíl  10, 12 a 13 p ílohy .1.

P ílohy od vodn ní opat ení obecné povahy, kterým se vydává zm na Z1000/00 ÚP SÚ 
hl.m.Prahy tvo í :

P ílohu A.  - kompletní p ehled sm rných prvk  Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy 
s navrženým postupem provedení jejich úprav a evidence.  

P ílohu B.  - p ehled limit  využití území, vyplývajících z platných právních p edpis  a 
správních rozhodnutí. Jedná se o aktualizované zn ní p vodního oddílu 10 p ílohy .1 
vyhlášky dle projednaného a schváleného zn ní návrhu zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 

P ílohu C. - popis postupu p i umís ování výjime n  p ípustné stavby. 

Ostatní úpravy a obsah dopln ných p íloh textové ásti D. - G. Od vodn ní  a grafické ásti 
dokumentace návrhu zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy, provedené na základ  odstran ní 
nedostatk  zjišt ných Nejvyšším správním soudem jsou podrobn  popsány v p íloze .1 
d vodové zprávy. 

NAPLN NÍ POŽADAVK  ZADÁNÍ Z1000/00 ÚP SÚ HL.M.PRAHY

Základní požadavky zadání zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy obsažené ve schváleném 
zn ní zadání : 

- maximální možná agregace funk ních ploch a území bez narušení celkové 
urbanistické a inženýrské koncepce Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy; 

- jednodušší, p ehledn jší a srozumiteln jší vyjád ení limit  a a regulativ  na základ
princip  užitých v dokumentaci ÚP SÚ hl.m.Prahy; 

- odstran ní zjevných nep esností v soumístnosti hranic funk ních ploch ve vztahu ke 
katastrálním hranicím, umožn né postupem digitalizace výkresové dokumentace 
územního plánu; 

- aktualizace polohopisu dle sou asného stavu ve smyslu zanesení realizovaných 
staveb, zejména dopravní a technické infrastruktury;   

- zapracování zm n ÚP SÚ hl.m.Prahy do grafické ásti Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m.Prahy s využitím upravené legendy ÚP SÚ hl.m.Prahy. 

byly v zásad  spln ny. Drobné odchylky, které  vznikly v pr b hu práce na návrhu 
dokumentace zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy, vyplynuly z povahy úkolu a napln ní 
požadavk  zadání nebrání.  

Struktura funk ního využití území a legenda výkresové ásti dokumentace zm ny Z1000/00 
ÚP SÚ hl.m.Prahy se metodicky nem ní.

Návrhem zm ny Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy dochází k : 

- výrazné redukci po tu položek legendy, vedoucí k obecn jší charakteristice 
n kterých z nich; 
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- umožn ní p ípadné pružn jší reakce na nové názory na využití ploch v rozvojových 
územích;

- omezení po tu potenciálních požadavk  na po ízení zm n územního plánu; 

- nem nnosti kódového ozna ení funkcí, vymezených v konkrétních územích oproti 
p vodnímu zn ní územního plánu, z d vod  zachování p ehlednosti;

- nov  navrženému kódovému ozna ení agregovaných funkcí a t ch funkcí, pro které 
je navrhována významná zm na regulativ  funk ního využití; 

- asový horizont vztahující se k závazné platnosti ÚP SÚ hl.m.Prahy již není 
vyjád en konkrétním datem 2010, ale ozna en  v souladu s platným zn ním
stavebního zákona (v projednaném návrhu zm ny Z1000/00 jako návrh a výhled, ve 
vydávaném zn ní pouze návrh/územní rezerva). 

Požadavek zadání zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy zobrazit maximum informací v 
hlavním výkresu . 4 Plánu využití ploch se projevuje zejména vyzna ením celom stského 
systému zelen  a  historických jader obcí. Ve vydávaném návrhu zm ny Z1000/00 ÚP SÚ 
hl.m.Prahy je ve výkrese .4 uvedena míra využití území u rozvojových a transforma ních 
funk ních ploch. Byla provedena úprava .U615/2008 Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m.Prahy, týkající se vymezení kódu míry využití území ve stabilizovaných územích. 

Minimální velikost zobrazitelné funk ní plochy z stává 2 500 m2.

V rámci zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy dochází k zna né redukci po tu a k rozd lení
tzv. plovoucích zna ek v rámci jiné funk ní plochy na zna ky dvojího typu : 

1. zna ky pevné, lokalizované do t žišt  funk ní plochy;

2. zna ky plovoucí, vyjad ující požadavek umístit i respektovat funk ní plochu 
bez specifikace rozlohy a p esné lokalizace v rámci jiné funk ní plochy.  

Markantní zm ny zobrazení území vycházejí ze slou ení a nov  pojaté charakteristiky  
regulativ  jednotlivých funk ních ploch a týkají se zejména polyfunk ních území obytných, 
smíšených, zvláštních a rekrea ních. Výrazné transformace doznávají i monofunk ní plochy, 
p edevším ve ejné vybavení a zele , a rovn ž plochy technického vybavení.

Míra podrobnosti zobrazení územního plánu v m ítku 1 : 10 000 vyvolala pot ebu zavedení 
pojmu možné nep esnosti hranic a jeho charakteristiku tak, aby p ípadné drobné odchylky 
nevyžadovaly ešení formou po ízení zm ny Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy. 

Úsp šné zpracování systémové zm ny územního plánu hl.m.Prahy neznamená úplné 
odstran ní zm n a úprav, ani veškerých konflikt , které se v pr b hu územn  plánovací 
p ípravy objevují. Zjednodušení, které navrhovaná zm na p inesla, bylo kompenzováno 
nár stem úprav územního plánu hl.m.Prahy, což je dáno p edpokládaným p esunem ásti 
regulativ  ze závazné ásti do ásti sm rné. Vzhledem k výrazn  jednodušší povaze 
procesu projednání a provedení úpravy než zm ny, se jedná o rozhodn  pozitivní posun. 

V této souvislosti je t eba zmínit i významnou ást zm n, které nebude možné žádnou 
systémovou zm nou odstranit. P edm tem t chto zm n je zm na nezastavitelného na 
zastavitelná území, zejména pro ú ely bydlení, které jsou charakterizovány vesm s malou 
vým rou dot ené plochy a velkým po tem p ípad . Z hlediska udržení urbanistické koncepce 
území jsou p itom rozhodujícím zdrojem problém , protože p edstavují narušení základního 
rozd lení území na zastavitelné a nezastavitelné plochy, a ve svém d sledku znamenají 
porušení koncepce využití území. Ú inné ovliv ování a usm r ování schvalování t chto
zm n je ve v tšin  p ípad  mimo možnosti územn  plánovacích orgán .

Systémová povaha zm ny nep ináší prostor pro zapracování zm n vyvolaných vývojem 
fyzických podmínek v území, zlepšováním poznání území a jeho proces , atd. Odstra ování 
nejnaléhav jších p ípad  po schválení této systémové zm ny probíhat standardní formou 
zm n územního plánu hl.m.Prahy.  
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POSTUP PO ÍZENÍ ZM NY Z1000/00 ÚPSÚ HL.M.PRAHY

Po izování zm ny Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy bylo zahájeno na 
základ  usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy . 33/07 ze dne 4.10.2001 a usnesení Rady 
hlavního m sta Prahy . 0280 ze dne 24.2.2004 a .0120 ze dne 1.2.2005.  

Vzhledem k charakteru zm ny Z 1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy, nem nícímu celkovou 
urbanistickou koncepci nebylo ve zjiš ovacím ízení dle zákona . 100/2001 Sb., o 
posuzování vliv  na životní prost edí v  platném zn ní, uloženo provést vyhodnocení vliv
zm ny na životní prost edí (SEA).

Proces projednání návrhu zadání zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy byl ukon en 
schválením zadání usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy .30/07 ze dne 1.9.2005.  Postup 
podle tehdy platného zn ní zákona .50/1976 Sb., umožnil p istoupit ke zpracování návrhu 
územn  plánovací dokumentace na základ  schváleného zn ní zadání zm ny Z1000/00 ÚP 
SÚ hl.m.Prahy. 

Návrh zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy byl vystaven k ve ejnému nahlédnutí od 
23.05.2006 do 21.06.2006. Oznámení o projednání návrhu zm ny ÚP SÚ hl.m.Prahy 
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy bylo provedeno na ú ední desce Magistrátu hl.m.Prahy a M  a 
na elektronické ú ední desce MHMP. Dot ené orgány státní správy obdržely jednotliv
oznámení o projednání návrhu zm ny.   

Ve ejné projednání prob hlo 1.6.2006. Návrh zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy 
p edložený k projednání byl po celou dobu projednání vystaven k ve ejnému nahlédnutí u 
po izovatele a dále byl a stále je k nahlédnutí i na internetové adrese www. magistrat.praha-
mesto.cz.

Po provedeném vyhodnocení po izovatele a díl ích dohodových jednáních k rozporným 
stanovisk m dot eného orgánu, byl návrh zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy dne 
11.8.2006 na dohodovém jednání znovu s dot enými orgány státní správy, které uplatnily 
svá stanoviska k projednávanému návrhu zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy, spole n
dohodnut.

Po izovatel územn  plánovací dokumentace – Odbor územního plánu MHMP na záv r
procesu po izování zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy požádal ve smyslu § 25 zákona .
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) v platném zn ní o 
vydání stanoviska nad ízeného orgánu územního plánování – Ministerstva pro místní rozvoj 
MMR R k projednanému návrhu zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy. 

Ve stanovisku MMR R ze dne 13.9.2007 bylo konstatováno, že návrh zm ny Z 1000/00 ÚP 
SÚ hl.m.Prahy byl projednán podle § 22 zákona . 50/1976 Sb., o územním plánování a 
stavebním ádu (stavební zákon) v platném zn ní a m že být p edložen ZHMP k projednání 
a schválení. 

Návrh zm ny Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (ÚP SÚ hl.m.Prahy) byl 
Zastupitelstvem hl.m.Prahy schválen na základ  usnesení ZHMP .40/14 ze dne 14.9.2006.  

NABYTÍ Ú INNOSTI  ZM NY Z1000/00  ÚP SÚ HL.M.PRAHY

S odvoláním na § 29 odst.(3) zákona .50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon) v platném zn ní p istoupil po izovatel ihned po schválení p íslušné zm ny
k p íprav  návrh  : 

- obecn  závazné vyhlášky hl.m.Prahy, kterou m la být zm na Z1000/00 ÚP SÚ 
hl.m.Prahy vyhlášena a na základ  které by došlo k úprav  vyhlášky . 32/1999 Sb. hl. 
m. Prahy , o závazné ásti Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy v platném 
zn ní

- na ízení hl.m.Prahy, kterým se m ní  vyhláška . 33/1999 Sb. hl. m. Prahy, o stavební 
uzáv e ve velkých rozvojových územích hlavního m sta Prahy,  ve zn ní pozd jších 
p edpis
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Návrhy obou právních p edpis  hl.m.Prahy byly projednány v souladu s usnesením Rady 
HMP . 2273 ze dne 18.12.2001, p íloha .1 a usnesením RHMP .0969 ze dne 24.06.2003 
s odbory MHMP a m stskými ástmi v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 zákona 
. 131/2000 Sb. a l. 4 odst. 1 Sm rnice Rady HMP.

Následn  byly návrhy obecn  závazné vyhlášky hl.m.Prahy a na ízení hl.m.Prahy dle 
výsledk  projednání s m stskými ástmi a odbory MHMP upraveny, avšak nemohly být 
akceptovány požadavky na dopln ní nebo zm nu návrhu dokumentace zm ny Z1000/00 ÚP 
SÚ hl.m.Prahy, které by byly v rozporu s usnesením ZHMP . 40/14 ze dne 14.9.2006. 

Výsledné návrhy obecn  závazné vyhlášky hl.m.Prahy, kterou se m ní vyhláška . 32/1999 
Sb., o závazné ásti Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy, a návrh na ízení
hl.m.Prahy, kterým se m ní obecn  závazná vyhláška . 33/1999 Sb.hl.m.Prahy byly 
p ipraveny k projednání v ZHMP v prosinci 2006. K projednání a schválení obou novel 
právních p edpis  v ZHMP – návrhu obecn  závazné vyhlášky hl.m.Prahy Zastupitelstvem 
hl.m.Prahy a návrhu na ízení hl.m.Prahy Radou hl.m.Prahy, nedošlo a zm na Z1000/00 
Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy doposud nenabyla ú innosti.

Schválené zn ní zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy se tak pro rozhodování v území 
ešeném p íslušnou zm nou stalo závazným dnem schválení, avšak územn  plánovací 

dokumentace, která nenabyla ú innost do 31.12.2006, nabývá v souladu s platným zn ním
nového stavebního zákona po tomto datu ú innost pouze vydáním opat ení obecné povahy. 

Od 1.1.2007 je proces po izování zm n platné územn  plánovací dokumentace upraven 
zn ním nového stavebního zákona, proto po izovatel zahájil toto ízení o vydání zm ny
Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy formou opat ení obecné povahy ve 
smyslu § 172 – 173 zákona .500/2004 Sb., správní ád ve zn ní pozd jších p edpis .

Na základ  dopisu vrchní editelky sekce ve ejné správy MV R Ing. Kubíkové adresované 
editeli MHMP Ing.Trnkovi, ve kterém informovala vedení MHMP o záv rech jednání 

zástupc  Ministerstva pro místní rozvoj R a Ministerstva vnitra R, která prob hla v záv ru
roku 2007, zahájil po izovatel – odbor územního plánu MHMP p ípravné práce s cílem vydat  
již v ZHMP projednanou a schválenou zm nu Z1000/00 formou opat ení obecné povahy 
v rámci ízení o vydání podle § 52 odst.1 zákona .183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním ádu.

ÍZENÍ  O  VYDÁNÍ  ZM NY  Z1000/00 ÚP SÚ HL.M. PRAHY

Magistrát hlavního m sta Prahy jako v cn  p íslušný správní orgán p ipravil ve smyslu 
ustanovení § 54 odst. 2 a § 55 odst. 2 zákona .183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním ádu (stavební zákon) a v souladu s ustanovením § 171 zákona . 500/2004 Sb., 
správní ád ve zn ní pozd jších p edpis  návrh na  vydání zm ny platné územn  plánovací 
dokumentace formou opat ení obecné povahy, kterým se zm na Z1000/00 Územního plánu 
sídelního útvaru  hl. m. Prahy vydává. 

Oznámení o zahájení ízení k vydání zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy bylo zve ejn no na 
ú edních deskách MHMP a jednotlivých m stských ástí (viz jednotlivá potvrzení o vyv šení
oznámení);  sousední obce a dot ené orgány byly vyrozum ny jednotliv .

Kompletní dokumentace zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy (textová a grafická ást)
schválené usnesením ZHMP .40/14 dne 14.9.2006 a úplný návrh na vydání zm ny
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy formou opat ení obecné povahy byly vystaveny k nahlédnutí  od  
1. dubna 2008  v elektronické podob  na internetové adrese www.magistrat.praha-mesto.cz
a do 26. kv tna 2008 v tišt né podob  u po izovatele - OUP MHMP, Jungmannova 35/29, 
Praha 1.

V souladu s ustanovením  § 52 odst. 3 zákona .183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním ádu (stavební zákon) ve spojení s ustanoveními § 172 odst. 1 a 5 a  § 39 odst.1 
zákona .500/2004 Sb., správní ád ve zn ní pozd jších p edpis  bylo možné p ipomínky a 
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námitky uplatnit nejpozd ji p i ve ejném projednání, které se konalo dne 23.5.2008 (viz 
p íloha .1 d vodové zprávy).

K p ipomínkám a námitkám podaným po 23.5.2008 nebylo p i vyhodnocení p ihlédnuto.
Dot ené orgány byly vyzvány, aby nejpozd ji p i ve ejném projednání uplatnily svá 
stanoviska k p ipomínkám a námitkám. 

Ve smyslu § 53 odst.1 zákona .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon) po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem vyhodnotil p ipomínky a 
námitky vznesené k vystavenému návrhu na vydání zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy, 
p i emž vycházel ze závazného doporu ení vyplývajícího ze záv r  jednání obou úst edních
orgán  - MMR R a MV R k problematice nabytí ú innosti zm ny Z1000/00 ÚP SÚ 
hl.m.Prahy – dokumentaci návrhu zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy schválenou 
usnesením ZHMP . 40/14 dne 14.9.2006 upravenou ve smyslu § 16 vyhlášky .500/2006 
Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci a zp sobu
evidence územn  plánovací innosti. Stanoviska dot ených orgán  a dohody vyplývající 
z jednání dot ených orgán  a po izovatele k rozpor m z roku 2006 byly respektovány. 

Po izovatel p ezkoumal soulad vydávané zm ny Z1000/00 dle § 53 odst.4 a 5 zákona 
.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) v platném zn ní a 

§ 12 odst.1 vyhlášky .500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací 
dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti a konstatoval, že požadavky 
obou právních p edpis , p edevším soulad s nad azenou územn  plánovací dokumentací, s 
cíly a úkoly územního plánování, s požadavky zvláštních právních p edpis  a se stanovisky 
dot ených orgán  vydanými k návrhu zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy byl p i
projednávání návrhu zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy zajišt n.

Podle § 54 odst.1 p edložil odbor územního plánu MHMP projednaný návrh zm ny Z1000/00 
ÚP SÚ hl.m.Prahy, v etn  vyhodnocení vyjád ení vzešlých z ve ejného projednání, návrhu 
rozhodnutí o podaných námitkách a zásadních p ipomínkách m stských ástí Rad
hl.m.Prahy k projednání a poté i Zastupitelstvu hl.m.Prahy k projednání a vydání. 

Zm na Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy byla usnesením .18/51 ze dne 19.6.2008 
Zastupitelstva hl.m.Prahy vydána. Opat ení obecné povahy .1/2008 nabylo právní ú innost 
dne 10.7.2008 a dne 30.10. 2008 rozhodl Nejvyšší správní soud (NSS) dne 30.10.2008 o 
zrušení Opat ení obecné povahy .1/2008, kterým byla zm na Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy 
vydána a zm na Z1000/00 Úp SÚ hl.m.Prahy pozbyla platnost. 



P íloha .2 d vodové zprávy 

HLAVNÍ M STO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY 

Zápis z jednání

P ítomni 

radní Bc. M. Langmajer – na úvod
za MHMP: Ing.Cvetlerová, Ing.arch.Hadravová, , 
za ÚRM: Ing.arch.Szentesiová, Ing. Zd radi ka, Ing. Votava 
dále: Ing.arch.Skálová, Ing.Fridrichová, Mgr. Sýkorová, Pokorná, Dvo ák,
RNDr. Kyjovský  
ve ejnost: dle presen ní listiny, která je p ílohou originálu zápisu

V c
Ve ejné projednání návrhu na vydání zm ny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy 
formou opat ení obecné povahy, konaného dne 6.8.2009 na MHMP 

Zpracoval Ing.arch.Skálová, Ing. Fridrichová Po et stran  7 Datum 6. 8. 2009 

V 9.10 hod. ing.arch.Hadravová zahájila jednání, p ivítala p ítomné a  p edstavila 
zástupce MHMP a ÚRM. Informace, že dne 7.8.2009 bude ukon eno vystavení 
dokumentace zm ny Z 1000/00. 

Bc. Langmajer p ivítal p ítomné. Nejvyšší správní soud zrušil zm nu Z 1000/00 
na základ  podn tu M  Praha – Suchdol, rozpory kolem SEA. NSS vytkl nedostatky a 
tyto nedostatky byly p epracovány. Kone né slovo bude mít ZHMP. Zm na ešící letišt
byla z dokumentace zm ny Z 1000/00 vypušt na – vyžaduje zvláštní projednání. 

Ing.arch.Hadravová upozornila na organiza ní záležitost, že u prezence jsou 
formulá e na p ipomínky a námitky, které budou p ílohou záznamu. Dále se po izuje 
zápis a zvukový záznam, k dispozici hlavní výkres a rozdílové výkresy. 

Dále ing.arch.Hadravová shrnula postup a pr b h po izování Z1000/00, tj. o po ízení
zm ny rozhodla RHMP v r.2005, projednání návrhu zadání, zadání schváleno v r.2005. 
Projednání návrhu zm ny Z1000/00 v ervnu 2006, návrh zm ny byl schválen 
usnesením ZHMP .40/14 ze dne 14.9.2006. Do konce roku 2006 nebyly v ZHMP 
schváleny novely obecn  závazné vyhlášky hl.m.Prahy .32 a 33/1999 Sb.HMP. Od 
1.1.2007 platí nový stavební zákon a zm nu je t eba vydat formou opat ení obecné 
povahy. V roce 2008 prob hlo opakované projednání návrhu zm ny, zm na vydána 
Opat ením obecné povahy . 1/2008. Dne 30.10.2008 bylo Opat ení obecné povahy       
. 1/2008 zrušeno rozsudkem NSS, nyní platí ÚP SÚ hl.m.Prahy ve verzi z r.1999. 

V nové dokumentaci zm ny Z 1000/00: 3 nové výkresy, 4 p ílohy v od vodn ní a byla 
vypušt na zm na Z 939/05. 

Doporu ení NSS – Pražský (silni ní) okruh a za len ní do transevropské dopravní sít .
Dle PÚR R schválené v ervenci 2009 je Pražský (silni ní) okruh do sít  za len n.

Na základ  vyhodnocení p ipomínek a námitek bude zpracován podklad pro ZHMP. 

Obsahem zm ny Z 1000/00 je aktualizace ÚP SÚ hl.m.Prahy za použití aktuálních 
mapových podklad .
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Ing.arch.Szentesiová za zpracovatele:

Revize ÚP SÚ hl.m.Prahy, tzn. zapracování platných zm n a úprav, které již byly 
schváleny. (Na rozdílovém výkrese .1 jsou všechny plochy, které se liší od ÚP SÚ 
hl.m.Prahy.) 

Korekce hranic funk ních ploch – up esn ny mapové podklady. (Na výkrese malé 
plošky s kódy – popsány ve výkrese, n které výrazn jší: ul. imická, vle ka Hostiva ,
transformovna v Malé Chuchli...) 

Korekce odchylek od realizovaných staveb 

Zanesení skute ného stavu dle území s odchylkou v ÚP SÚ hl.m.Prahy 

Korekce odchylek od podrobn jších dokumentací (nap . stavby infrastruktury) 

Up esn ní n kterých p ekryvných zna ek (podm re né plochy, rozd lení na 2 typy: 
fixované zna ky – fixované na ur ité plochy, plovoucí zna ky – p edpokládané umíst ní
v jiném typu území), také byly n kde zrušeny 

Aktualizace kategorizace záplavových území (vymezení kategorií v oddíle 10) 

Korekce rozsahu historických jader (malé úpravy skoro všude, krom  Kbel, kde bylo 
zrušeno)

Korekce územního systému ekologické stability (podél vodních tok  v tší úpravy) 

Korekce v celom stském systému zelen  (plošn  nevýznamné korekce) 

Zm na len ní a po tu ploch s rozdílným zp sobem využitím (bylo zachováno základní 
len ní – monofunk ní a polyfunk ní plochy, v monofunk ních plochách jiné len ní,

úpln  zrušena funkce DB, agregace funk ních ploch – p íloha G od vodn ní)

Promítnutí maximálního množství závazných a sm rných prvk  do hlavního výkresu 
(CSZ…)

Korekce a dopln ní textových regulativ  funk ního a prostorového uspo ádání (v p íloze
.1 vyhl. .32/1999 Sb.HMP) 

Zp ehledn ní systému výkres  (legendy rozd leny na prvky závazné a prvky 
informativní) 

Aktualizace seznamu VPS, zp esn ní výkresu VPS (zahrnuje všechny VPS, které byly 
schváleny zm nami) 

Sou ástí je i seznam zm n po ízených od 1.1.2000, které byly zapracovány a také zm na
vyhl. .33/1999 Sb.HMP – byly up esn ny VRÚ, korigovány rozsahy ve VRÚ, grafický 
pr m t v p edkládaném materiálu. 

Ing.arch.Hadravová organiza n : Je t eba v diskusi mluvit do mikrofonu a 
p edstavit se. Námitky písemn  nebo do záznamu 

Otev ena diskuse: (moderuje Dvo ák) 

p. Mikuš, majitel pozemk  v Troji: Tato oblast je v SO6, dle ustanovení má být ú el
napln n, na jeho parc. . má být Botanická zahrada, což nechce. Žádost, aby soukromé 
pozemky v okolí Botanické zahrady byly obytné. 
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OD.: Ing.arch.Szentesiová: Zm na Z 1000/00 se netýkala zm n funk ních ploch, 
netýká se tedy tohoto požadavku. Odkázání na ve ejné projednání konceptu nového 
ÚP hl.m.Prahy a zapojit se do p ipomínkového ízení.

Dr. Kubíková, AOPK:  Ve výkresech už není orná p da, všechno jsou výrobní plochy – 
možnost plochy zastav t. len ní zelen  – nejsou chrán ná území a historické zahrady 
uvnit  m sta – parky pod hradem jsou pouze zele . Biokoridory není možné svévoln
p ekládat. 

OD.: Dvo ák: Op t se netýká zm ny Z 1000/00. 

OD.: Ing.arch.Szentesiová: Orná p da se nem ní, limity vyzna eny nadále ve 
výkresech.

Ing.Hejl, starosta M  Praha – Suchdol: Jaký je názor na PÚR vzhledem k Pražskému 
(silni nímu) okruhu a k jejich M .

OD.: Ing.arch.Szentesiová: PÚR není pro zpracovatele v c názoru, ale je to 
povinný dokument k respektování. Netýká se zm ny Z 1000/00.

Ing.Hejl: Nesouhlas, že se to netýká zm ny Z 1000/00. 

OD.: Ing.arch.Szentesiová: PÚR nic nového pro zm nu Z 1000/00 nevnáší. 

Ing.Hejl: Zm na Z 1000/00 by m la být v souladu s PÚR. V PÚR se uvádí odst.99: 
p evedení tranzitní dopravy mimo intenzivn  zastav né ásti m sta a další ásti jsou 
v rozporu, pr chod Suchdolem, zm na není v souladu. 

OD.: Ing.arch.Hadravová: PÚR je závazný dokument. 

Ing.Hejl: Ve zm n  Z 1000/00 se projeví? 

OD.: Ing.arch.Szentesiová: Po izovatel musí vyhodnotit soulad s PÚR, to je 
záležitost po izovatele. Zadání bylo jednozna né, nem nit koncepci m sta.

Ing.Hejl: Okruh byl fixován v roce 1999, vše se od té doby zm nilo, nebyl 
transevropskou magistrálou a to je zm na koncepce. Zm na Z 1000/00 umožní ud lat
prostor, aby se do území umístila. Pro  nebyla SEA? Jsou p ipraveni podat to k NSS. 

OD.: Ing.arch.Hadravová: Je to v od vodn ní zm ny. OOP MHMP trvá na svém 
stanovisku k zadání, kdy posouzení nevyžaduje, dokumentace nebude mít vliv na 
Naturu.

Ing.Hejl: Budem to žalovat. 

 OD.: Dvo ák: Správní soud je od toho, aby to roz ešil.

 OD.: Ing.arch.Hadravová: Všechny podklady jsou zde k dispozici. 

p. Beneš, Suchdol: Tunel Rybá ka byl d íve jinde. Trasa byla nyní p esunuta až 
k rodinným dom m, je to 10 – 15 m od obytné zástavby. Tato trasa nebyla nikde 
schvalována a je tam skalní podloží, chv ní. Trasa nebyla projednána ani posouzena 
v EIA. Požadavek znovu EIA, p íp. SEA, je s nimi v rozporu. 

 OD.: Dvo ák: Tímto je námitka podána. 
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OD.: Ing.arch.Szentesiová: Bylo jmenováno up esn ní staveb dle podrobn jších
dokumentací, tato podrobnost není v ÚP SÚ hl.m.Prahy možná, použili jsme 
nejpodrobn jší podklady. 

p. Beneš: Schválením zm ny Z 1000/00 se trasa schválí. Je to pokus o podvod, jak do 
dokumentace dostat nechválené v ci.

OD.: Ing.arch.Szentesiová: Do ÚP SÚ hl.m.Prahy se zanáší pouze koncep ní
ešení.

OD.: Dvo ák: Jedná se Vám o územní ízení?

p. Beneš: Stavba nalepena na chodníky, nem žete dop edu up es ovat trasu. 

 OD.: Dvo ák: To je v c názoru, je tu správní soud. 

p. Kubela, Dolní Chabry: Trasa JOB je v rozporu…?,v 1692/96 ást Pražského okruhu je 
v rozporu s TEN – T, porušování smlouvy ES. 

OD.: Ing. Zd radi ka: Není p edm tem zm ny Z 1000/00. Trasa není v rozporu 
s na ízením, je navržena správn . Kdyby stát p iznal, že je to v rozporu, p išlo by 
stanovisko, MD R trasu nezpochyb ovalo.

p. Kubela: Je to porušení smlouvy s EU. Bod 190 protokolu: trasa je v rozporu 
s 1692/96. Jak se vypo ádáte s faktem, že SD ozna ilo trasu jako rozpornou. 

OD.: Ing. Zd radi ka: Podle zákona nejsme v rozporu, nebylo rozporováno MD 
R.

OD.: Dvo ák: S námitkami budou seznámeni lenové ZHMP. 

OD.: Ing. Zd radi ka: SD není DO, jeho názor je p ipomínka ne stanovisko, 
nep ipomínkovali.  

p. Kubela: Kdo je DO? 

OD.: Ing.arch.Hadravová: DO je MD R, p ipomínka nebyla vznesena. Žádost o 
písemné p ipomínky. 

p. Morava, Dolní Chabry: Potvrzuje, že p edchozí bylo e eno a potvrzeno. 

OD.: Ing.arch.Hadravová: D kuje za inforamci. 

p. Korb, Praha 8: Zm na Z 1000/00 vyhov la námitkám NSS? Není to tak. Posuzování 
SEA, není doloženo jednání zjiš ovacího ízení, je 4 roky staré. Je možné doložit zde? 
NSS ekl, že je to nutné, zm ny v Z 1000/00 mají vliv na ŽP, vztahovalo se k zadání. 
NSS poukazuje na rozpor mezi zadáním a výsledkem, zm na Z 1000/00 byla v rozporu, 
bylo zm n no funk ní využití n kolika pozemk  a nebylo to promítnuto do textové 
ásti. Podporuje názor p. Kubely o SD. Jižní varianta není v souladu se záv re ným 

stanoviskem MŽP, je doporu ena severní varianta, jižní varianta jen v krajním p ípad .
Žádost o doložení zjiš ovacího ízení v roce 2005. 

OD.: Ing.arch.Hadravová: Zjiš ovací ízení k SEA – byla dovezena veškerá 
agenda, sou ástí jsou i vyjád ení p íslušného orgánu (vyjád ení z 17.3.2005), 
letos potvrdil totéž. Dokladová ást ke zjiš ovacímu ízení je u OOP, ne u 
po izovatele.

p. Korb: Jak to prob hlo, kdo se k tomu vyjád il? 
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OD.: RNDr.Kyjovský: Nemá zde dobovou dokumentaci, ale docházelo 
k prolínání zákona . 50/1976 Sb. a zákona 100/2001 Sb., nelze všechna 
ustanovení zákona .100 vztahovat ke stavebnímu zákonu. Budem schopni 
dokázat, že vše prob hlo v souladu s tehdy platnou legislativou. Zjiš ovací ízení 
má být k návrhu zadání. Nelze provád t zjiš ovací ízení k pozd jším 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 
zm nám, zm ny jste neposuzovali. Byla odstran na pouze druhotná ást výtky NSS. 

OD.: Ing.arch.Szentesiová: Ve výtce bylo, že došlo k odchylce od zadání a výtka 
nebyla v textové ásti popsána, nyní je vše napraveno. V zadání bylo, že má dojít 
k up esn ní a ke korekcím, metodiku nelze odd lit od toho, co se propíše do 
výkresu.

Dr. Kubíková, AOPK:  Obecn : Trasa p es Suchdol se ukázala jako jediná možná. 
Pokud se uvažovalo o severní variant , šlo o p emost ní Vltavského údolí, každý most 
to naruší. P i posouzení se došlo k záv ru, že jižní varianta je výhodn jší z hlediska 
ochrany p írody.

p. Šafránek, K eslice: Žádost o legalizaci rodinného domku, postaveného v zeleni. 

OD.: Ing.arch.Hadravová: Netýká se zm ny Z 1000/00, týká se nového ÚP 
hl.m.Prahy. Ing. Cvetlerová pozvala p. Šafránka na OUP MHMP. 

pí. Plevová, starostka M  Dolní Chabry: reakce na pí. Kubíkovou: Radost, že budou 
zachovány Sedlecké skály, ale jde také o životní prost edí pro ob any Dolních Chaber – 
D. Chabry budou ob továny.

p. Milan Šírek, OS Záchrana krajiny: Zásadní nesouhlas se zm nou Z 2722, okolí metra 
Velké Roztyly. 

 OD.: Dvo ák: Nyní projednáváme zm nu Z 1000/00, netýká se zm ny.

Ing. Šenarová, OS Za naši budoucnost:  OS bylo ú astníkem st. ízení k „Blance“, hájí 
oblast 10 000 lidí, podali podn t, jak se ale jedná s ve ejností. Jednání M  Suchdolu a 
D. Chaber je agresivní. Nápor aut v Praze je zni ující a tyto 2 M  nem žou chtít 
nedotknutelnost. Kritika MHMP na jeho laxní p ístup, až dokud jejich OS do toho 
nevstoupilo, odbory nespolupracují. Porovnat ob  varianty a vyhodnotit budoucnost, kde 
se nachází Suchdol a kde ostatní M  – kolik tisíc obyvatel je zasaženo, jsou tam 
památky, je tam chrán ná krajina? Diskuse s ve ejností musí být p edem a ne opa n .
Nem že se diskutovat pouze o Suchdolu. Kde se zrodila zm na Z 1000/00 a celom stsky
významné zm ny? 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 ty proudé silnice vést cyklostezka? Pokud je n jaký 
návrh, v první ad  se má jít na místo a jednat s ve ejností, systém projednávání je 
nedemokratický. Varianta J musí být rychle prosazena. Nesouhlas se sobeckým 
postojem Suchdola a D. Chaber, koncepce je od za átku d laná nezodpov dn . Je 
pot eba solidarita a spolupráce odbor  MHMP. Žádost vypracovat srovnání M  podle 
zamo enosti.

p. Ros?: Jak máme v it, že námitky budou vyhodnoceny, když základní námitka NSS 
byla ignorována? 
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p. Gemperle, OS Za krajinu kolem nás: Plochy ve ejného vybavení – námitka podána 
písemn . Ve zm n  Z 1000/00 se zavádí jen jedna kategorie VV, ostatní VV není 
definováno. Stavební ú ady si mohou pojem vysv tlit jak cht jí – tlak developer . Ve 
zm n  Z 1000/00 je e eno, že p ednostn  pro školy a zdravotnictví, ale jak to 
posuzovat? Tyto plochy je pot eba zachovat, po schválení zm ny budou zastav ny
developery.

OD.: Ing.arch.Szentesiová: Také nás trápí úbytek ploch VV, je to impuls, 
definice bude up esn na. 

p. Urbánek, Praha 6 – Suchdol: Posunout silnici více od dom , domy by z staly 
zachovány. Skály pro most jsou drobivé, musel by být vysoko. 

p. Beneš, Suchdol: OOP nestudoval p esun trasy tunelu v Suchdole (a tím SEA). Zp sob
prosazování trasy J vyvolává  podez ení manipulace. Prosazování by m lo být v cným
aktem ešení dopravy, ne politickým, vzbuzuje to ned v ru. Letišt  bylo vy azeno,
S varianta je lepší. 

OD.: Dvo ák: Tento projev p ísluší do ZHMP, zde nelze ešit politický názor na 
v c.

p. Beneš: Na schvalování ÚP SÚ hl.m.Prahy v roce 1999 nikdo nebyl pušt n ke slovu. 

p. Morava, Dolní Chabry: Denn  jezdí p es obce ve St edo eském kraji mimo Prahu, 
nebo  je to o 30 minut kratší. Jižní trasa SO má adu úzkých míst, hrozí op t zácpy. 

 OD.: Ing.arch.Hadravová: Jsou ješt  otázky k jiným v cem než SO? 

Ing. Šenarová, OS Za naši budoucnost: Jejich podn t na zm nu  ÚP SÚ hl.m.Prahy vzít 
jako požadavek i do zm ny Z 1000/00, v etn  p edchozích podn t  jako p ipomínek 
stále k projednávání ehokoliv. Písemnou odpov  pro  není vzato v úvahu vyjád ení
hygienika, M  Praha 7, Praha 8, Troji – doporu ení nebyly vzaty v úvahu. 

 OD.: Ing.arch.Hadravová: Všechny p ipomínky budou vyhodnoceny. 

????: Realizace jižní varianty je v rozporu s p edpisy EU. Obrovská miliardová zát ž pro 
R, kdo si to zodpoví. Zám r prodat pozemky, korup ní vztahy. 

pí. Denková, Suchdol: Ve všech materiálech je Pražský (silni ní) okruh jako VPS. Co je 
na tom ve ejn  prosp šného p ivést tranzitní dopravu do Prahy? 

OD.: Ing.arch.Hadravová: Jako VPS byl okruh veden už v ÚP SÚ hl.m.Prahy 
z roku 1999, zm na Z 1000/00 na VPS nic nem ní.

OD.: Ing.arch.Szentesiová: Netýká se zm ny Z 1000/00. 

OD.: Ing. Zd radi ka: Postavení okruhu v systému pražské dopravy už je 
popsáno od roku 1999, VPS je logické, nebo eší dopravu Prahy pro odvedení 
dopravy. Jižní varianta je kompromis mezi požadavky ŽP a dopravním 
inženýrstvím – proto je ve ejn  prosp šná.

p. Korb, Praha 8: Výchozím dokumentem je ÚP SÚ hl.m.Prahy (1999) – definice SOKP. 
Komunikace m la p edstavovat expresní komunikaci, okruh je sou ástí TEN – T, jižní 
varianta má úzká hrdla – to neodpovídá definici SOKP. Víte o problému, ale snažíte se 
to p etla it. Vysv tlit ve vztahu k PÚR ve ejnou prosp šnost.
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OD.: Dvo ák: Starosta Suchdola to dá k NSS, proto není nutné stále opakovat 
dokola.

p. Korb: Op t zmi uje rozpor z PÚR. 

p. Morava: Co jeho sv domí? (koho??) 

OD.: Ing. Zd radi ka: Poloha trasy není v rozporu s PÚR, kdyby PÚR cht la
vymezit jiný koridor, ud lala by to. 

Ing.arch.Hadravová d kuje za ú ast. P edat písemné p ipomínky a námitky, budou 
vyhodnoceny. Bylo rovn ž zmín no, že DO mají dnes vyhodnotit p ipomínky a námitky. 

-----------

Konec v 11.50. 

Zapsaly : Ing.arch.O.Skálová  

               Ing.A.Fridrichová 


