PĜíloha þ. 1 k usnesení ZHMP þ…. ze dne .………

VYHODNOCENÍ STANOVISEK A PěIPOMÍNEK K NÁVRHU ZMċNY ÚP SÚ HMP

Z 1000 / 00
Mý , k.ú. ,
z:
na :
DATUM:.13.10.2009
název org.

vyjádĜení

1) MċSTSKÁ ýÁST
2) DOTýENÉ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY

zdĤvodnČní

dohadovací jednání

vyhodnocení

509 Hygienická stanice hl.m.Prahy - Sp.j.
souhlas

- Bez pĜipomínek.

Vzato na vČdomí.

souhlas

- Bez pĜipomínek.

Vzato na vČdomí.

souhlas

- MHMP Odbor krizového Ĝízení podle § 15
odst.5 zákona þ.239/2000 Sb., o
integrovaném záchranném systému a o
zmČnČ nČkterých zákonĤ ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ a podle § 32 zákona þ.59/2006 Sb.,
o prevenci závažných havárií zpĤsobených
vybranými nebezpeþnými chemickými
látkami nebo chemickými pĜípravky a o
zmČnČ zákona þ.258/2000 Sb., o ochranČ
veĜejného zdraví a o zmČnČ nČkterých
souvisejících zákonĤ, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ a zákon þ.320/2002 Sb., o zmČnČ a
zrušení nČkterých zákonĤ v souvislosti s
ukonþením þinnosti okresních úĜadĤ, ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ (zákon o prevenci
závažných havárií) a vydává souhlasné
stanovisko. K výše uvedené zmČnČ nemáme
žádné pĜipomínky þi požadavky.

Vzato na vČdomí.

souhlas

- Bez pĜipomínek a požadavkĤ.

Vzato na vČdomí.

souhlas

- Bez pĜipomínek.

Vzato na vČdomí.

souhlas

- Bez pĜipomínek.

Vzato na vČdomí.

souhlas

- ZĤstávají v platnosti stanoviska
(þ.j.9418/2006 z 28.6.2006 a þ.j.4734/2008 z
21.5.2008)
Ministerstvo kultury upozorĖuje, že Ĝada obcí
na území hl.m. Prahy je navrhována za
památkové zóny (vesnické památkové zóny –
VPZ), jedná se o území, která mají zcela
jinou charakteristiku a drobnČjší mČĜítko než
typická mČstská zástavba.

Doruþeno po termínu!
Požadavek nebude akceptován. Jádra
historických obcí jsou chránČna
zákonem (limit).

518 MHMP odbor dopravy - Sp.j.
31 MHMP odbor krizového Ĝízení

531 MHMP odbor krizového Ĝízení - Sp.j.
517 MHMP odbor ochrany prostĜedí - Sp.j.
504 Ministerstvo dopravy ýR - Sp.j.
502 Ministerstvo kultury ýR - Sp.j.
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505 Ministerstvo prĤmyslu a obchodu ýR - Sp.j.
506 Ministerstvo vnitra ýR - Sp.j.
pozemkový úĜad Praha - Sp.j.

6

Ministerstvo trvá na zachování funkce
malých sídel (OMS, SMS). Pokud by tato
funkce nebyla v revizi respektována, mĤže dle
našeho názoru dojít k nezvratnému
poškození urbanismu a architektury Ĝady
historických jader pĤvodních obcí na území
hl.m.Prahy.
souhlas

- Bez pĜipomínek.

Vzato na vČdomí.

souhlas

- Zohlednit požadavek ze strany MV ýR,
Odboru komunikaþní infrastruktury, vyjádĜený
v pĜíloze (dopis þ.j.MV-35309-2/OKI-1-2008
ze dne 22.5.2008).
- Pod þ.j.SIK1-1176/16-2007 ze dne
14.8.2007 bylo zasláno stanovisko MV ýR s
definovanými souĜadnicemi JTSK vymezená území pro ochranu provozu
elektronických komunukaþních zaĜízení (jev
81). Pokud se bude budoucí výstavba dotýkat
území, vymezených v uvedeném stanovisku,
je nutné aby si zpracovatelé kokrétních
dokumentací vyžádali k územnímu, pĜípadnČ
stavebnímu Ĝízení stanovisko MV ýR.

PĜipomínka se týká následných Ĝízení
dle stavebního zákona.

souhlas

- Trvají na zohlednČní všech svých stanovisek,
pĜipomínek a požadavkĤ, vyjádĜených v
dopisech ze dne 16.3.2009 pod
þ.j.MV-14911-2/OSM-2008, ze dne 3.6. Pod
þ.j.MV-33103-6/Osm-2008, ze dne 3.6.2008
pod þ.j.MV-29860-7/OSM-2008, ze dne
19.6.2009 pod þ.j.MV-42971-2/OSM-2009.

K projednávanému návrhu zmČny
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy pĜišlo
vyjádĜení v roce 2006, bez pĜipomínek.
VyjádĜení MV ýR z roku 2008 se týkala
problematiky Ĝešené v ÚzemnČ
analytických podkladech.

- Bez pĜipomínek.

Vzato na vČdomí.

Ministerstvo vnitra ýR
pozemkový úĜad Praha

540 Vojenská ubytovací a stavební správa Praha - Sp.j.
souhlas

3) VYBRANÉ ORGÁNY A ORGANIZACE
48 Agentura ochrany pĜírody a krajiny ýR, StĜedisko Praha
71 ýEPS a.s. - ýeská pĜenosová soustava a.s.

-

56 ýeské dráhy, generální Ĝeditelství

-

67 ýeské energetické závody a.s., hlavní správa
70 ýeský telekomunikaþní úĜad, odbor pro oblast Praha, poštovní
pĜíhrádka 02, odbor koncepce a rozvoje

-

68 ýEZ distribuce a.s.

-

42 Dopravní podnik hl.m.Prahy
souhlas

- K doposud projednávaným návrhĤm
pĜedmČtné zmČny se vyjadĜovali þ.j.
900400/194-06/St dne 27.6.2006 a
þ.j.900500/89/08 dne 21.5.2008.

ZávČry vyhodnocení vyjádĜení DP
hl.m.Prahy, uplatnČné v rámci veĜejných
projednání návrhu zmČny Z1000/00 v
letech 2006 a 2008, byly respektovány.
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nesouhlas

nesouhlas

nesouhlas

souhlas

souhlas

- PĜi jednoznaþném zabezpeþení
podrobnČjší identifikace DHM plochy a zaĜízení hromadné
dopravyosob a DPH - parkovištČ p +
R ve výkresu þ.5 DOPRAVA lze
agregovanou specifikaci funkþního
vymezení DH - plochy a zaĜízení
hromadné dopravy osob, parkovištČ P
+ R v textové þásti a výkresu þ.4
Plán využití plochy akceptovat. PĜesto
však pĤvodní identifikaci funkþního
využití (DM, DPZ) nadále
považujeme za vhodnČjší.
- vyznaþení koncového zaĜízení
autobusové MHD sídlištČ ýimice u
ul.ýimické (resp. umístČní znaþky
DH, DHM ve výkresové þásti návrhu
zmČny) nadále neodpovídá
skuteþnému stavu.
- V aktualizovaném znČní oddílu 12
PodmínČnost staveb je v bodu 2
nepĜesnČ formulována poloha smyþky
HolynČ. V pojetí stávajícího
územního plánu je tato lokalizována
jihovýchodnČ, nikoliv severnČ od
HolynČ (zde pĜipomínáme, že
poĜizovanou zmČnou územního plánu
Z1349/06 dojde k jejímu posunu do
plochy jihozápadnČ od HolynČ).
- NČkteré pĜísliby na dodateþné
zohlednČní zásadnČjších zaĜízení
MHD (napĜ. kapacitnČjší koncová
zaĜízení autobusové dopravy) v
územním plánu (potvrzení vymezení
DH, resp. DHM) již v rámci revize
územního plánu nebyly pĜedmČtem
dalších jednání. PĜedpokládáme, že
s vazbou na ÚRM v tomto budou
podniknuty kroky v rámci pĜípravy
nového územního plánu.
- Bereme na vČdomí, že v návrhu
zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy
jsou zohlednČny pouze zmČny a
úpravy územního plánu, schválené do
roku 2006 (konkrétnČ zmČny do vlny
05 + nČkteré zmČny, poĜizované ve
zvláštním režimu) a zmČny nad tento
rámec jsou uvedeny pouze výþtem.
Daný rozsah zohlednČní zmČn se
pĜíslušným zpĤsobem promítá do
všech þástí revidovaného územního
plánu, vþetnČ seznamu VPS.
Vzhledem k pĜedmČtnému omezení
(s uvážením rozsahu a závažnosti
zmČn územního plánu, schválených

Bereme na vČdomí.
PĜipomínky byly respektovány.

PĜipomínce se nevyhoví. ZmČna Z1000
nepĜináší žádnou zmČnu v umístČní
znaþky. Nejedná se o chybné
vyznaþení, ale o pĤvodní urbanistický
zámČr na zmČnu uspoĜádání území,
kterému odpovídala i zmČna polohy
autobusové smyþky.
Text bude opraven:. „smyþka jižnČ od
HolynČ“.

ěešení pĜipomínky bude pĜedmČtem
Ĝešení návrhu ÚP hl.m.Prahy.

PoĜizovatel bere na vČdomí.
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souhlas

74 Geofond ýR

po roce 2006 a avizovaným
pĜedpokladĤm prodloužení þasového
horizontu schválení nového
územního plánu) se provedená
revize stávajícího územního plánu
obecnČ jeví diskutabilní, jsme si však
vČdomi výchozího zadání zmČny
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy a vlivu
þasových prodlev v legislativním
uzavĜení jejího poĜizování.
- není mimo jiné jednoznaþné, dle
jakých kritérií bylo pĜistupováno ke
konkrétnímu výbČru v "zohlednČní
odchylek od podrobnČjších
dokumentací" (zda rozhodovala
situace ve schválení dokumentace,
termín apod.), nebo nám jsou známy
i další podklady se zásahy do tras
kolejové MHD a silniþních
komunikací (napĜ. v rámci US Nové
Dvory byla navrhována korekce
koncového úseku TT apod.).

Byly zohlednČny : skuteþný stav, platná
UR a projednané DUR. Územní (resp.
urbanistické) studie zohlednČny nebyly.

-

55 Inženýring dopravních staveb a.s.
66 Kolektory Praha
souhlas

- Nemají ke zmČnČ Z1000/00 konkrétní
pĜipomínky.

Vzato na vČdomí.

27 Krajský úĜad StĜedoþeského kraje
527 Krajský úĜad StĜedoþeského kraje - Sp.j.
souhlas

- Bez pĜipomínek.

Vzato na vČdomí.

47 LetištČ Praha s.p.
51 MČstská policie
souhlas
35 MHMP odbor bytový

- Vzato na vČdomí. Nevznášejí žádné
podnČty þi pĜipomínky.

PoĜizovatel bere na vČdomí.

36 MHMP odbor mČstského investora
33 MHMP odbor obchodních aktivit
37 MHMP odbor sociální péþe a zdravotnictví
zemČdČlská agentura
34 MHMP odbor správy majetku
32 MHMP odbor stavební
39 MHMP odbor školství, mládeže a tČlovýchovy
1

Ministerstvo pro místní rozvoj ýR

30 Ministerstvo školství, mládeže a tČlovýchovy ýR
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28 Ministerstvo zdravotnictví ýR

souhlas

29 Ministerstvo zemČdČlství ýR, zemČdČlská agentura,

- Ministerstvo zdravotnictví ýR nemá
žádné zájmy z hlediska
nadregionální výstavby
zdravotnických zaĜízení.

PoĜizovatel bere na vČdomí.

-

45 Národní památkové pracovištČ, územní odborné pracovištČ v
hl.m.Praze
44 Národní památkový ústav, ústĜední pracovištČ
nesouhlas

- Oddíl 4 - Polyfunkþní území
Ad. (1) OBYTNÁ ÚZEMÍ a (2)
SMÍŠENÁ ÚZEMÍ
V našich pĜedchozích výše
citovaných odborných vyjádĜeních
jsme požadovali zachování
následujících funkcí:
OMS - obytné malých sídel
SMS - smíšené malých sídel
Na našem požadavku trváme.
OšetĜení tČchto území dle Oddílu 8 (15) Pro dochovaná historická jádra
bývalých samostatných obcí je
stanovena jednotná výšková regulace
maximálnČ dvČ nadzemní podlaží a
šikmá stĜecha s možností využití
podkroví. Tento výškový regulativ je
platný do doby schválení podrobnČjší
územnČ plánovací dokumentace pro
pĜedmČtná území – nepovažujeme za
dostateþné.

souhlas

- Ad. (5) ZVLÁŠTNÍ KOMPLEXY
5c) ZKC - kultura a církev
Území sloužící pro umístČní
kulturních a církevních zaĜízení
všech typĤ.
OpakovanČ pĜipomínáme, i když náš
požadavek formulovaný v odborném
vyjádĜení k návrhu zmČny þ.j.
3758/2006 ze dne 26. 6. 2008 byl
akceptován, že je tĜeba si uvČdomit tu
skuteþnost, kdy Ĝada správních a
administrativních institucí sídlí ve

Nové funkþní þlenČní odpovídá Zadání
Z1000
Požadavek na zachování funkþního
využití OMS a SMS nebude
akceptován.
Funkþní využití OMS a SMS urþuje
možnosti využití území, neurþuje však
charakter zástavby ani památkovou
ochranu zachovaných historických
jader pĤvodních samostatných obcí.
PĤvodní urþení funkce pro bydlení
venkovského typu s užitkovými
zahradami a možností chovu drobných
hospodáĜských zvíĜat, kterým se liší od
obytného a smíšeného území, bylo co do
definice „bydlení venkovského typu“
nevymahatelné a liší se pouze možností
umístČní staveb pro chovatelství a
pČstitelské þinnosti, které jsou v revizi
v tČchto funkþních plochách výjimeþnČ
pĜípustné. V návrhu vyhlášky, pĜíloha
þ. 1, oddíl 8. odstavce 15, 16 je pro tato
jádra navržená prostorová regulace,
která má zajistit zachování
prostorových kvalit tČchto území.
Nesupluje však památkovou ochranu.
Historická jádra pĤvodních
samostatných obcí jsou graficky
vyznaþená ve výkrese þ. 4 Funkþní
využití ploch.
Regulativy pro historická jádra obcí
zĤstávají beze zmČny
PoĜizovatel bere na vČdomí. Úprava
návrhu dokumentace zmČny Z1000/00
ÚP SÚ hl.m.Prahy byla provedena pĜi
projednání návrhu v roce 2008. Funkþní
plocha ZKC - kultura a církev byla
vrácena do legendy ÚP SÚ hl.m.Prahy i
do pĜíslušného návrhu regulativĤ.
Regulativy pro zpĤsob využití ploch v
územním plánu nelze vztahovat k
památkové ochranČ. Památková ochrana
je zajištČna jinými právními pĜedpisy. Z
pĜipomínky není zjevné, v þem je
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nesouhlas

nesouhlas

významných památkovČ chránČných
budovách þi v památkovČ chránČných
areálech, které dle nové legendy byly
zaĜazeny do funkþních ploch ZVO –
ostatní (napĜ. Pražský hrad,
ýernínský palác a další). V této
funkþní ploše jsou zaĜazeny i
zaĜízení hotelová a ubytovací þi
aktivity sportovní (napĜ. plochodrážní
stadion U Markéty apod.).
Dále konstatujeme, že naše
doporuþujeme funkþní plochu ZKC
doplnit o další funkþní využití (správní
a administrativní) tak, aby v ní byly
zaĜazeny památkovČ chránČné
objekty a jejich soubory, které byly v
návrhu zmČny Z 1000/00 zaĜazeny do
ploch ZVO – ostatní. Nebylo
opakovanČ zohlednČno, a nebyla tak v
tomto smyslu pĜehodnocena funkþní
plocha NKP areálu Pražského
hradu.
- Oddíl 5 - Polyfunkþní území
Ad. (7) PċSTEBNÍ PLOCHY
6b) ZP – parky, historické zahrady a
hĜbitovy ZámČrnČ založené
architektonicky ztvárnČné plochy
zelenČ.
Konstatujeme, že náš zásadní
nesouhlas výjimeþnČ pĜípustnou
funkcí – podzemní parkovištČ nebyl
opakovanČ v návrhu zmČny
akceptován.
Formulace, že výjimeþnČ pĜípustné
umístČní podzemního parkovištČ
bude možné za pĜedpokladu závaznČ
stanovené parkové kompozice,
pĜijatelné druhové skladby a
stanovení mocnosti terénu je z
pohledu ochrany zájmĤ památkové
péþe zcela nereálné, neboĢ se jedná
o plochy stávající, nikoliv navrhované,
þímž je parková kompozice již daná.
- Oddíl 8 - Míra využití území a
prostorové uspoĜádání
ad. (5) – opakovanČ nebyl zohlednČn
náš požadavek na doplnČní:
V nerozvojových územích u
stávajících trvalých staveb,
kolaudovaných ke dni nabytí úþinnosti
vyhlášky, mohou být provádČny
stavební úpravy za pĜedpokladu, že
nedojde ke zvČtšení zastavČné plochy
ani objemu stavby. VýjimeþnČ
pĜípustné jsou nástavby 1 podlaží,
zvČtšení stávajícího pĤdorysu stavby

ochrana památek ohrožena nebo naopak
usnadnČna, je-li objekt zaĜazen v té þi
oné kategorii využití.

Požadavku bylo pĜi zpracování návrhu
zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy
vyhovČno.
Bereme na vČdomí.

PĜipomínka nebyla pĜi projednání
návrhu zmČny v roce 2008 uplatnČna.
Regulativy územního plánu nenahrazují
kompetence vyplývající z jiných
pĜedpisĤ. V památkových rezervacích
lze uplatĖovat zájmy památkové ochrany
v rámci územních Ĝízení a dodržování
OTPP dle kapitoly UmisĢování staveb“;
jeho uplatnČní spadá pod pĜíslušné
stavební úĜady. ObecnČ nelze umístČní
jakékoli dopravní stavby (napĜ.
cyklostezky) v památkových
rezervacích nepĜipustit.
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nesouhlas

souhlas

max. o 15% (nejvýše však o 100 m2)
a zmČny jejich funkþního využití,
nikoliv však v památkovČ chránČných
územích (PPR a PR). Výjimeþné
pĜípustné, zejména v památkovČ
chránČných územích, je i umístČní
dopravních staveb a technického
vybavení.
- Grafická þást
Ad. Výkres þ. 4 – Vymezení
zastavitelného území
OpakovanČ jsme nesouhlasili, aby
plocha ve funkþním vymezení DU (v
platném ÚP SÚ HMP oznaþená jako
DVP), která se nachází na Letné pĜi
ulici Horákové byla z území
nezastavitelného zmČnČna na území
zastavitelné. Trváme na tom, aby i do
budoucna byla tato plocha
nezastavitelná, tak jak je tomu v
platném územním plánu SÚ HMP.
Pokud dĤvodem pro poĜízení zmČny
je odstranČní formálních nedostatkĤ
stávajícího územního plánu a
zlepšení pĜedpokladĤ, jeho využívání
pĜi územním rozhodování, pĜedevším
zmČnou popisných a výkladových
þástí dokumentu a promítnutí tČchto
systémových zmČn do výkresové
þásti dokumentu a pokud cílem
zmČny 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 pro jednotlivé uživatele a
nejde v žádném pĜípadČ o zmČnu
celkové urbanistické koncepce,
nevidíme dĤvod, proþ by mČlo dojít k
tak zásadní zmČnČ ve vymezení
zastavitelného a nezastavitelného
území v prostoru letenské plánČ.
- Z hlediska zájmu péþe o
archeologické dČdictví Vám
sdČlujeme , že území hlavního mČsta
Prahy je územím s archeologickými
nálezy (dále ÚAN) ve smyslu § 22,
odst. 2, zákona þ. 20/1987 Sb., o
státní památkové péþi, v platném
znČní. Archeologické nálezy se proto
nedají vylouþit na žádném z
pĜedmČtných území, kterých se
navrhované celomČstsky významné

Jedná se o nepochopení. Plocha DVP a
DU je obsahovČ plochou se stejným
využitím – pro vybraná námČstí,
shromažćovací prostory , lávky a
vybrané specifické plochy. Ve vymezení
pĜípustného využití se v revizi oproti
platnému územnímu plánu nic
podstatného nezmČnilo. PĜibyly lávky a
vybrané specifické plochy. Vždy se
jedná o volné prostranství. ZaĜazení
této kategorie mezi zastavitelné plochy
ve zmČnČ 1000 vychází z toho, že i
plošné stavby pro dopravu jsou
stavbami. Pojem nezastavitelné plochy
navíc stavební zákon nezná, rozlišuje
pouze nezastavitelné pozemky – viz §2
Základní pojmy, nebo nezastavČné
území – to je vymezeno v UAP hl. m.
Prahy. Letná nepatĜí ani do jedné z
tČchto kategorií.

PoĜizovatel bere na vČdomí.
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zmČny dotýkají.

50 Policejní prezídium ýR, správa kabelĤ
správa kabelĤ

-

49 Policie ýR - správa hl.m.Prahy, P.O.Box 51
sekce dopravní služby.
P.O.Box 51
souhlas

-

souhlas

- ěešeným územím protéká významný
vodní tok Mratínský potok, v naší
správČ. Dle zákona þ.49 þ.254/2001
Sb., o vodách, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ, mĤže správce významného
vodního toku Mratínský potok užívat
pozemkĤ sousedících s korytem toku
v šíĜce do 8 m od bĜehové hrany.
Realizaci nové zástavby
podmiĖujeme Ĝádným
odkanalizováním v souladu s §5
zákona þ.254/2001 Sb., o vodách a o
zmČnČ nČkterých zákonĤ (vodní
zákon).V území urþeném k zástavbČ
je tĜeba zabezpeþit tak, aby odtokové
pomČry z povrchu urbanizovaného
území zĤstaly srovnatelné se stavem
pĜed výstavbou, tj. aby nemohlo
docházet ke zhoršování odtokových
pomČrĤ.
K
pĜedloženému návrhu zmČny
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy
nemáme dalších námitek.

75 Povodí Labe

PoĜizovatel bere na vČdomí. Podmínky
se týkají následných Ĝízení dle
stavebního zákona.

76 Povodí Vltavy a.s., závod Dolní Vltava
61 Pražská plynárenská a.s.
souhlas

souhlas

62 Pražská teplárenská a.s.
souhlas

- nadále zĤstávají v platnosti vyjádĜení
þ.j. 19055/Ha/OSDS/06 ze dne
23.6.2006 k návrhu zmČny Z1000/00,
þ.j.5248/Ha/OSDS/07 ze dne
17.8.2007 k návrhu zadání ÚP
hl.m.Prahy a þ.j.2611/Ha/OSDS/08
ze dne 29.4.2008 k Ĝízení o vydání
zmČny Z1000/00 zĤstávají i nadále v
platnosti.
- Jsme nuceni opakovat naše
pĜedchozí pĜipomínky o potĜebČ
aktualizace seznamu veĜejnČ
prospČšných staveb (VPS) s
oznaþením TP.PrávČ pro úþel
zahrnutí tČchto staveb (VTL a VVTL
charakteru) do územního plánu od
nás potĜebné údaje pĜedávány na
ÚRM (Ing.Auerbach).
- Požadují v pĜíloze þ.1 oddílu 2
Urbanistická koncepce, odst.10d)

Vzato na vČdomí.

Aktualizace seznamu VPS nebyla
souþástí zadání zmČny 1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy; seznam nebyl aktualizován
v žádné kategorii staveb.
V seznamu VPS byly pouze opraveny
drobné chyby zápisu (viz pĜílohy
odĤvodnČní).

PĜed projednáním v ZHMP bude textová
þást návrhu zmČny Z1000/00 ÚP SÚ
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souhlas

opravit text následovnČ :
d) Na
pravém bĜehu Vltavy tvoĜí systém
centralizovaného zásobování teplem
(CZT) propojená pražská
teplárenská soustava (PTS) s
hlavním zdrojem Elektrárnou MČlník
a na levém bĜehu Vltavy systém CZT
je tvoĜen ostrovními soustavami CZT
a blokovými kotelnami.
- PĜi navrhování a realizaci staveb
dodržet pĜi kĜížení sítí ýSN 73 60 05
a ochranná pásma dle § 87 zákona
þ.458/2000 Sb. ěešení staveb
požadují konzultovat s Pražskou
teplárenskou a.s.

hl.m.Prahy upravena ve smyslu
upĜesĖující pĜipomínky.

Požadavek se týká následných Ĝízení
dle stavebního zákona po vydání zmČny
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy.

60 Pražská vodohospodáĜská spoleþnost a.s.
souhlas

- Nyní pĜedkládaný návrh nedoznal z
hlediska námi spravovaných sítí tj.
vodovodĤ a kanalizací oproti
pĤvodnímu Ĝešení zmČny, nemají
pĜipomínky a platí i nadále jejich
souhlasné vyjádĜení.

Vzato na vČdomí.

59 Pražské vodovody a kanalizace a.s.
VEOLIA
65 PRE distribuce a.s.
hlavní správa
69 Radiokomunikace a.s., ÚTS Strahov
odbor pro oblast Praha, pošt.pĜihr.02
43 ROPID
souhlas

- K výše uvedené problematice
zĤstávají v platnosti naše stanoviska
þ.j. ORS/149/06/Cis ze dne
26.6.2006 a OPL/0282/08/Cis ze dne
15.5.2008.

Uvedená stanoviska nebyla pĜi
projednání návrhu zmČny Z1000/00 v
letech 2006 a 2008 uplatnČna.

souhlas

- Naše vyjádĜení þ.3485/07/OVP/Z ze
dne 23.7.2007 platí i nadále v plném
rozsahu.

PĤvodní vyjádĜení bez pĜipomínek vzato
na vČdomí.

64 RWE Transgas Net s.r.o., P.O.Box 166

53 ěeditelství silnic a dálnic ýR

-

73 ěeditelství vodních cest ýR
závod Dolní Vltava

58 Státní plavební správa -poboþ.Praha
41 Státní úĜad pro jadernou bezpeþnost
63 StĜedoþeská plynárenská a.s., P.O.Box 57
57 SŽDC - Správa železniþní dopravní cesty
52 Technická správa komunikací hl.m. Prahy
nesouhlas

- SdČlujeme následující doporuþení :

PĜipomínce nebude vyhovČno.
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nesouhlas

nesouhlas

1. OpuštČní samostatné
znaþky pro plochu "záchytná
parkovištČ P+R" v hlavním výkrese
(þ.4) a zahrnutí této funkce pouze
souhrnnČ do ploch DH - plochy a
zaĜízení pro hromadnou dopravu
osob, nepokládáme za správné.
Systém P+R je jedním z dĤležitých
funkþnČ samostatných dopravních
subsystémĤ mČsta (viz Regulativy
funkþního a prostorového uspoĜádání
území - odd.12 Urbanistická
koncepce bod 9 b.3). Záchytná
parkovištČ mohou být situována i
mimo plochy vyhrazené hromadné
dopravČ osob, napĜ. v modifikaci
P+G na okraji pČších zón apod.
Doporuþujeme proto vyznaþit v
hlavním výkresu alespoĖ pro
návrhové období jednotlivé lokality
parkovišĢ P+R samostatnou a
nezamČnitelnou znaþkou (pĜíp. i
plovoucí) a návrh regulativĤ upravit a
doplnit. ZároveĖ s tím vypustit
záchytná parkovištČ P+ R z definice
ploch pro hromadnou dopravu osob
(DH).
- 2. Doporuþujeme vložit do textu
opatĜení obecné povahy, kterým bude
zmČna Z1000/00 vydána, ustanovení,
ukládající zpracování Ĝádného
posudku dĤsledkĤ poĜizované zmČny
územního plánu na dopravní systém
mČsta jako povinné souþásti každého
návrhu zmČny pĜedkládaného k
veĜejnému projednání a poté
zastupitelstvu.
- 3. Vzhledem k tomu, že na území
centra se již dlouhodobČ projevuje
trend poklesu bydlících obyvatel,
doporuþujeme pĜevést ukazatel
minimálního podílu bydlení v
centrální þásti mČsta z þásti smČrné
do þásti závazné a vytvoĜit tak
pĜedpoklady pro alespoĖ þásteþné
postupné zmírĖování tohoto trendu.

Souhlasíme s tvrzením významnosti
systému P+R. Z hlediska funkþní
regulace jsou záchytná parkovištČ
Ĝešena poddČlením funkþní plochy DH s
rozlišením v dopravním výkrese a v
nČm ještČ vyznaþena symbolem
oranžové barvy. Dopravní výkres je
nedílnou souþástí územního plánu a
proto není nutné vyznaþení lokalit P+R i
do hlavního výkresu. Územní plán
umožĖuje v rámci funkþních regulativĤ
umístit i jiná parkovištČ P+R, než která
jsou ve výkrese dopravy vyznaþena.

Požadavek nebyl obsažen v zadání
pĜíslušné zmČny.

Požadavek je nad rámec zadání.
Závaznost byla v pĤvodním znČní
územního plánu zrušena poĜízenou
zmČnou ÚP SÚ hl.m.Prahy.

72 Telefónica O2 Czech Republic a.s.
100 ÚRM
46 ÚĜad pro civilní letectví ýR

-

54 Ústav dopravního inženýrství
40 Vojenská ubytovací a stavební správa Praha
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4) OSTATNÍ PODNċTY A ZÁPORNÁ VYJÁDěENÍ
247 Spoleþenství vlastníkĤ jednotek objektu Nad Vltavským
údolím, Praha 6, JUDr. František Partík, Ing. Pavel Brázda
Ph.D.,Danijel Kuhanec, Pavlína Kuhanec,Miroslav Vaško,
Silvia Vašková, Katarína Divišová, L.KĜesĢanová, Jan
KĜesĢan, Aleš Chamrád, Jan Bureš
nesouhlas
227 46.ZO ýSZ - vČcnČ shodná pĜipomínka 750
obþanĤ,pĜedseda Ing.Petr Hamann
nesouhlas

nesouhlas

nesouhlas

souhlas

300 Akad. Mal.Jaroslav Šerých, PhDr. Anna Šerých, Dr.Mlada
Šerých, MrA.Jáchym Šerých, JUDr.Anna Šerých
nesouhlas
285 Anna Dusová, Jan Dus
nesouhlas

- viz 246

viz 246

- 1) Ve výkresu þ.4 zmČnit v oblasti
LibeĖského ostrova na území souþasných
zahrádkáĜských osad funkþní využití plochy
ze zelenČ mČstské a kulturní (ZMK) na
plochu pČstební - PZO (zahrádky a
zahrádkáĜské osady). Zahrádkové osady tvoĜí
historickou a kulturní souþást života na
LibeĖském ostrovČ, také tvoĜí krajinný ráz,
jenž obohacuje biodiverzitu a má svou
mikroklimatickou a estetickou hodnotu.
- 2) doplnit do textu oddílu 2 bod (6), b) ve
znČní : " za zakládání historických obor a
zahrad, historických zahrádkáĜských kolonií
(napĜ. na LibeĖském ostrovČ), pĜímČstských
parkĤ….v centrální þásti".
- K pĜíloze A OdĤvodnČní typu úprav B úprava smČrných hanic funkþního využití
území a C - úprava smČrných prvkĤ
speciálních funkcí :
1) Do typu B úprav
doplnit zahrádky a zahrádkové osady ve znČní
: " mezi kategoriemi pĜíroda, krajina a zeleĖ
a plochami sadĤ, zahrad a vinic a
zahrádkami a zahrádkovými osadami";
- 2)V textu typu úprav C vyškrtnout text psaný v
závorce : " s výjimkou podílu jednotlivých
funkþních ploch (v %) a nadĜazených
celomČstských systémĤ".

Není pĜedmČtem Ĝešení zmČny Z1000/00
ÚP SÚ hl.m.Prahy, požadavek lze
uplatnit v rámci veĜejného projednání
konceptu nového ÚP hl.m.Prahy.

PĜipomínku lze Ĝešit ve spojení s
pĜedchozí pĜipomínkou.

Požadavek není obsažen ve
schváleném zadání zmČny Z1000/00 ÚP
SÚ hl.m.Prahy, nemĤže být proto Ĝešen
v návrhu pĜíslušné zmČny.

Nebude vyhovČno. Požadavek
neodpovídá zadání zmČny Z1000/00 ÚP
SÚ hl.m.Prahy a zasahuje do koncepce
VRÚ.

- viz 224 pro pozemek p.þ.335/2 v k.ú.Sedlec
- viz 224 pro pozemky p.þ.388, 389 v
k.ú.Sedlec

278 Anna Plevová, Jaroslav Pleva
nesouhlas

- viz 240 pro pozemky p.þ.336/1, 336/2, 337 v
k.ú. Dolní Chabry

nesouhlas

- Vlastník zásadnČ nesouhlasí se zaĜazením
veĜejnČ prospČšné stavby - zĜízení lesoparku
(2/ZP/57), neboĢ v rámci stávajícího
funkþního využití PP- parky a parkovČ
upravené plochy ani v navrhované funkþní
ploše ZP - parky, historické zahrady a
hĜbitovy nelze zĜídit lesopark. Rozhodnutí o
zmČnČ využití území a zĜízení parku na
Prameništi nabylo právní moc 5.5.2009.

221 Benefit Development a.s.
Jde o pĜipomínku k obsahu UP; v rámci
zmČny 1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy se
seznam obsahovČ VPS nemČnil.
PĜipomínku nutno uplatnit v rámci
veĜejného projednání konceptu
novéhoUP.

Strana 11 (celkem 63)

256 Daniel Hampel
266 Denis ýerný, Simona ýerná

nesouhlas

- viz 228 pro pozemky p.þ.1253/20 k.ú.Troja

nesouhlas

- viz 224 pro pozemky p.þ.332/9 v k.ú.Dolní
Chabry

nesouhlas

- Majitelé pozemku a nemovitosti p.þ.259/1,2
k.ú.Sedlec podávají doplĖující pĜipomínky k
návrhu zmČny podané dne 14.4.2009
þ.j.MHPP050MNLM : 1) Nesouhlasí se
zmČnou trasy tunelu RybáĜka a s rozšíĜením
ploch pro koridor SOKP a s tím související
zmČnou funkþních ploch uvedených v návrhu
zmČny a požadují, aby byly vypuštČny ty
úpravy plánu využití ploch, které by pĜi
realizaci zpĤsobovali porušování zákonĤ
ýR, pĜedevším zákonných hygienických
limitĤ a aby se trasa tunelu RybáĜka vrátila
do pĤvodní stopy hodnocené procesem EIA z
roku 2002. Pokud bude trasa zachována,
požadujeme provedení nového posouzení
vlivu stavby na životní prostĜedí.

nesouhlas

- Požadují vyhodnocení vlivĤ zmČny na životní
prostĜedí (SEA). Bez tohoto vyhodnocení
nelze zmČnu vydat.

nesouhlas

- Návrh zmČny Z1000/00 je v rozporu s
Politikou územního rozvoje 2008, schválenou
vládou ýR 20.7.2009 a v rozporu s
Rozhodnutím EP a Rady 1692/96 ES.
Požadují, aby byl návrh zmČny Z1000/00 ve
smyslu námitky pĜepracován, a aby návrh byl
dán do souladu s PUR 2008 a Rozhodnutím
EP a Rady 1692/96 ES..

224 Doc.Ing.Pavel Beneš CSc
ZmČna Z1000/00 Úp SÚ hl.m.Prahy v
podstatČ nemČnila trasu tunelu RybáĜka
a zĤstává tak stejná od roku 1999, kdy
byl ÚP SÚ hl.m.Prahy schválen.
Odchylky v dokumentaci DUR od trasy
v ÚP SÚ hl.m.Prahy jsou v mČĜítku
zpracování územního plánu nemČĜitelné.
Trasa tunelu do uvedené parcely
nezasahuje.
ZmČna Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy
odstraĖuje formální nedostatky
(nepĜesnosti kresby), nemČní koncepci
a v daném pĜípadČ upĜesĖuje hranice
funkþních ploch ve schválené trase
okruhu na základČ podrobné
dokumentace.
ZohlednČní upĜesnČných podkladĤ je
souþástí zmČny Z10000/00 Úp SÚ
hl.m.Prahy v souladu se zadáním, kde
se pĜedpokládá odstranČní formálních
nedostatkĤ.Vlastní stavba i její trasa
jsou v souladu s celkovou dopravní
koncepcí plánu, která se tČmito
drobnými korekcemi nemČní.
Požadavek není možné Ĝešit v procesu
probíhajícího Ĝízení o vydání zmČny
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy ani není v
kompetenci vypoĜádání úĜadem
územního plánování. Námitku posuzující
možný negativní vliv navrhované
stavby pĜivadČþe RybáĜka na stávající
zástavbu doporuþujeme uplatnit pĜi
projednání EIA pĜíslušné stavby.
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy nemohla
dle zadání mČnit koncepci systémĤ ani
prĤbČh koridorĤ komunikaþní sítČ,
pĜehodnocení vedení Pražského okruhu
nemohlo být zmČnou Ĝešeno.
PĜipomínku nelze akceptovat. Koridor
Pražského okruhu vyhovuje koridoru a
požadavkĤm uvedeným v Rozhodnutím
EP a Rady 1692/96, protože vyvádí
tranzitní dopravu z intenzivnČ
urbanizovaných oblastí Prahy do
koridoru po obvodu Prahy, který patĜí
do vnČjšího pásma mČsta, které již není
intenzivnČ urbanizováno.
ZmČna je v souladu s PUR 2008.
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237

Dominique Ryan Miller
- Vlastník pozemkĤ p.þ.1253/17 a p.þ.1253/32 v
k.ú. Troja podává námitku. PĜedmČtné
pozemky mají funkþní využití SO6 - nauþné a
poznávací aktivity. Nesouhlasí s navrženým
funkþním využitím pozemkĤ p.þ.1253/17 a
p.þ.1253/32 v k.ú. Troja a požaduje, aby
funkþní využití území bylo zmČnČno na OB þistČ obytné.
- Navrhované funkþní využití není možné v
budoucnu naplnit, zmČna Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy jde zcela opaþným smČrem
oproti cílĤm a úkolĤm územního plánování
dle § 18 a 19 zákona þ.183/2006 Sb. a nelze
ji tak v této podobČ schválit (vydat).
Požadavek, aby zmČna Z1000/00 nebyla v
nyní pĜedkládané podobČ vydána.

viz 228/1

nesouhlas

- Zástupce vlastníka pozemkĤ p.þ.1553/13 k.ú.
ěeporyje podává námitku k PĜíloze oddílu 12
- PodmínČnost staveb v þásti grafické i ve
vlastním textu podmínky oznaþené þ.7.
PĜedmČtný pozemek p.þ.1553/13 v
k.ú.ěeporyje je dotþený podmínČností staveb,
pĜestože je zcela mimo souvislou plochu
tzv.Západního mČsta. K tomuto odtržení
došlo schválením zmČn Z0819/05 a
Z0820/05. Jsme názoru, že stanovená
podmínČnost rekonstrukce jáchymovské ulice
v þásti pĜedmČtného pozemku je již
bezpĜedmČtná, neboĢ výstavba chodníkĤ
podél této komunikace probČhla. Námi
podaná námitka koresponduje s hlavními cíli
zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy, neboĢ v
rámci schvalování zmČn územního plánu
nedošlo ke koncepþnímu sjed nocení
podmínek v Ĝešeném území. Žádáme, aby se
pĜedmČtná podmínČnost výše uvedeného
pozemku p.þ. 1553/13 netýkala (viz grafická
pĜíloha).

Požadavek zrušení podmínČnosti je v
rozporu se zadáním zmČny Z1000/00
ÚP SÚ hl.m.Prahy a nebude mu
vyhovČno. Požadavek na rekonstrukci
ul. Jáchymovské, která podmiĖuje další
výstavbu, se netýká pouze výstavby
chodníkĤ podél této ulice, ale mČl by
poþítat s celkovou rekonstrukcí uliþního
prostoru vþetnČ odvodnČní.
Uvedeného pozemku se požadovaná
rekonstrukce, vþetnČ vyĜešení
odvodnČní této ulice, bezprostĜednČ
dotýká.

nesouhlas

- Požaduje zaĜadit pozemek p.þ.228/20 v k.ú.
Zadní Kopanina do zpĤsobu využití pro
sportovištČ a rekreaþní plochu (viz pĤvodní
ÚP SÚ hl.m.Prahy). Dle evidence KN se
jedná o druh pozemku - ostatní plocha o
rozloze 20 175 m2.

nesouhlas

- Majitel pozemku p.þ.228/20 Zadní Kopanina
upozorĖuje na nesoulad mezi záznamem
výpisu z katastru nemovitostí: ostatní plocha
- využití pro sport a rekreaci - dle Z1000/00 orná pĤda a NL. Uvésti do souladu s

Požadavek není možné uspokojit v
rámci návrhu zmČny Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy, neboĢ neodpovídá
schválenému znČní zadání této zmČny.
Požadavek doporuþujeme uplatnit v
rámci veĜejného projednání konceptu
ÚP hl.m.Prahy, nebude-li projednávaný
návrh uspokojivČ požadavek Ĝešit.
Návrh zĤstane beze zmČn. Oznaþení
pozemku dle katastrálního zákona
nemusí v Ĝešení územního plánu
odpovídat navrženému funkþnímu využití
dle stanovené funkþní plochy a

nesouhlas

nesouhlas

viz 228/2

257 Ekospol a.s.

220 František Choc
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výpisem z KN a Rozsudkem NSS þ.j. 9Ao
Z/2008-62.

pĜíslušného regulativu.

230 Helena KĜížková
nesouhlas

nesouhlas

- Vlastník pozemkĤ p.þ.1253/19,23,27a 30 v
k.ú. Troja podává námitku . ýást zahrady,
která patĜí k rodinnému domu (p.þ.1253/23 a
1253/30 v k.ú.Troja) má funkþní využití SO6 nauþné a poznávací aktivity a þást leží v zónČ
þistČ obytné. Nesouhlasí s navrženým
funkþním využitím pozemku p.þ.1253/13 v k.ú.
Troja, aby využití území zĤstalo ve vymezené
funkþní ploše SO6 - nauþné a poznávací
aktivity. Pokud by funkþní využití zĤstalo
zachováno (SO6), nemohlo by být
navrhované funkþní využití, vzhledem k
nesouhlasu vlastníkĤ pĜedmČtných pozemkĤ
naplnČno.
- Navrhované funkþní využití není možné v
budoucnu naplnit, zmČna Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy zcela opaþným smČrem oproti
cílĤm a úkolĤm územního plánování dle § 18
a 19 zákona þ.183/2006 Sb. a nelze ji tak v
této podobČ schválit (vydat). Požadavek, aby
zmČna Z1000/00 nebyla v nyní pĜedkládané
podobČ vydána.

viz 228/1
Úkolem Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy
nebyly zásadní zmČny koncepce
územního rozvoje HMP,. Odklon od
zachování nezastavitelných, zelených
svahĤ Troje a podpory rozvoje
nauþných aktivit, jako je PBZ, pro
kterou jsou uvedené pozemky plošnou
rezervou by znamenal zásadní
koncepþní zmČnu v území.

viz 228/2
Není konkretizován rozpor s uvedenými
paragrafy. ZmČna je naopak v souladu
s cíly a úkoly územního plánování,
pĜedevším s cílem koordinovat veĜejné a
soukromé zájmy, se zjišĢováním a
posuzováním stavu území a stanovování
podmínek pro provedení zmČn v území
atd.

280 Illéšová KvČta
nesouhlas

- viz 240 pro pozemky p..þ.622/1, 622/6 v k.ú.
Dolní Chabry

nesouhlas

- viz 224 pozemky p.þ. 316,317 k.ú.Dolní
Chabry

nesouhlas

- viz 224 pro pozemky p.þ.553/56, 553/79 v
k.ú.Dolní Chabry

nesouhlas

- viz 295 pozemek p.þ.990/61 k.ú.ýimice

nesouhlas

- viz 228 pro pozemek p.þ.1253/15 k.ú.Troja

262 Ing. Jaroslav Korf, JiĜina Korfová
270 Ing. Laroslav Tupý, MUDr. Marta Tupá
298 Ing. Marie Markvartová
259 Ing. Miluše Janovová
276 Ing. Pavel Kuþera, Ing. Olga Kuþerová
nesouhlas
240 Ing. Tomáš Nejedlo, RNDr. Lenka Nejedlová CSc.
nesouhlas

- viz 121- vyjádĜení Mý Dolní Chabry
- Majitelé pozemku a nemovitosti p.þ.553/34 a
553/69 k.ú.Dolní Chabry podávají námitku k
návrhu zmČny Z1000/00.
1. Nesouhlasí a s
rozšíĜením ploch pro koridor SOKP a s tím
související zmČnou funkþních ploch
uvedených v návrhu zmČny Z1000/00. Takto
pĜipravený návrh je svými dopady v pĜímém
rozporu s cíli územního plánování dle
zákona, zejména se zásadou šetrného a
vyváženého rozvoje území. Pokud bude trasa
zachována, požadujeme provedení nového
posouzení vlivu stavby na životní prostĜedí.

Korekce funkþního využití souvisí s
pĜipravovanou realizací Pražského
(silniþního) okruhu a vyplývají ze
zpracované a projednané DUR. Vlastní
stavba i její trasa jsou v souladu s
celkovou dopravní koncepcí ÚP SÚ
hl.m.Prahy, která se tČmito drobnými
korekcemi nemČní. Posouzení vlivĤ
stavby na životní prostĜedí navazuje na
zpracování dokumentace návazné na
Ĝešení územního plánu.
Z1000/00 Úp SÚ hl.m.Prahy nemohla
dle schváleného zadání mČnit koncepci
systémĤ ani prĤbČh koridorĤ
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nesouhlas

- Požadují vyhodnocení vlivĤ zmČny na životní
prostĜedí (SEA). Bez tohoto vyhodnocení
nelze zmČnu vydat.

nesouhlas

- Vymezení ploch pro umístČní SOKP RuzynČ
- BĜezinČves, jakožto souþást transevropské
dálniþní a sítČ TENT-T do tČsné blízkosti
obytného území Dolních Chaber je v rozporu
s Politikou územního rozvoje 2008, jakožto
nejvyšším a závazném východisku pro
územní plánování a v rozporu s
Rozhodnutím EP a Rady 1692/96 ES.
Požadují, aby byl návrh zmČny Z1000/00 ve
smyslu námitky pĜepracován, a aby návrh byl
dán do souladu s PUR 2008 a Rozhodnutím
EP a Rady 1692/96 ES.

nesouhlas

- viz 242 pozemek 1913, 1914/1 v k.ú.Suchdol

nesouhlas

- viz 224 pro pozemky p.þ.625,626 v k.ú.Dolní
Chabry

nesouhlas

- Vlastníci pozemkĤ p.þ.1254/2 a p.þ.1254/12 v
k.ú. Troja podávají námitku. PĜedmČtný
pozemek má funkþní využití SO6 - nauþné a
poznávací aktivity. Nesouhlasí s navrženým
funkþním využitím pozemkĤ p.þ.1254/2 a
p.þ.1254/15 v k.ú. Troja a požadují, aby
funkþní využití území bylo zmČnČno na OB þistČ obytné.
- Navrhované funkþní využití není možné v
budoucnu naplnit, zmČna Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy zcela opaþným smČrem oproti
cílĤm a úkolĤm územního plánování dle § 18
a 19 zákona þ.183/2006 Sb. a nelze ji tak v

komunikaþní sítČ, pĜehodnocení vedení
Pražského okruhu nemohlo být zmČnou
Ĝešeno.
ZmČna Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy
odstraĖuje formální nedostatky
(nepĜesnosti kresby), nemČní koncepci
a v daném pĜípadČ upĜesĖuje hranice
funkþních ploch ve schválené trase
okruhu na základČ podrobné
dokumentace. Z toho dĤvodu Z1000/00
ÚP SÚ hl.m.Prahy neznamená nutnost
nového posouzení EIA.
O nutnosti posuzování vlivu na životní
prostĜedí rozhoduje pĜíslušný orgán,
kterým je OOP MHMP (viz potvrzení
svého stanoviska, vydaného v rámci
zjišĢovacího Ĝízení k návrhu zadání
pĜíslušné zmČny).
viz vyjádĜení 240/1. ZohlednČní
upĜesnČných podkladĤ je souþástí
revize územního plánu - obsahem zmČny
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy v souladu
s jejím schváleným zadáním, kde se
pĜedpokládá odstranČní formálních
nedostatkĤ.
Z1000/00 nemohla dle zadání mČnit
koncepci systémĤ ani prĤbČh koridorĤ
komunikaþní sítČ, pĜehodnocení vedení
Pražského okruhu nemohlo být zmČnou
Ĝešeno. PĜipomínku nelze akceptovat.
Nadto uvádíme, že koridor Pražského
okruhu vyhovuje koridoru vymezeném
PUR ýR a požadavkĤm na nČj
kladeným. RovnČž tak není v rozporu s
uvedeným Rozhodnutím EP a Rady
1692/96.

267 Ing. Vladimír BednáĜ
271 Ing. Vladimír ěebík
235 Ing.František ýerný, Eva ýerná

nesouhlas

Uvedený pozemek je trase SO
vzdálený.

viz 228/1

viz 228/2
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této podobČ schválit (vydat). Požadavek, aby
zmČna Z1000/00 nebyla v nyní pĜedkládané
podobČ vydána.
288 Ing.Josef Lorenc, Jarmila Lorencová
nesouhlas

- viz 224 pro pozemky p.þ.121,122 Dolní
Chabry

nesouhlas

- viz 242 pro pozemek p.þ. 625,626 v k.ú.Dolní
Chabry

nesouhlas

- viz 224 pro pozemky p.þ.112,113 v k.ú.Dolní
Chabry

nesouhlas

- viz 224 pro pozemky p.þ.390,391 k.ú. Sedlec

Jedná se o podzemní úsek komunikace ,
proto se provoz uvedených pozemkĤ
nedotkne nedotkne, protože bude v
podzemí

- Požadují, aby pozemek p.þ.700/126 v
k.ú.Michle byl vyĖat z území historického
jádra obce se stanovenou výškovou regulací
a hranice historického jádra by kopírovala
severní a východní hranici pĜedmČtného
pozemku.
ZdĤvodnČní
pĜipomínky : Hranice historického jádra obce
prochází úhlopĜíþnČ pĜes výše uvedený
pozemek a rozdČluje jej na dvČ þásti, z nichž
vČtší se nachází mimo regulované území.
Jižní hranice pozemku, tedy i
území historického jádra obce, pĜímo
sousedí s výškovým objektem a realizace o
12-ti nadzemních podlažích, pozemek
p.þ.700/126 je tímto objektem zastínČn a
úroveĖ terénu pĜedmČtného pozemku je nižší
než úroveĖ prvního nadzemního podlaží
stávajícího 12-ti podlažního
objektu.Topografie zájmového území a
výškový terénní lom procházející
pĜedmČtným pozemkem v návaznosti na ulici
Pod Vršovickou Vodárnou I, by v pĜípadČ
aplikace navrhovaného výškového regulativu
neumožĖovaly žádnou územním plánem
pĜedpokládanou zástavbu,tedy ani zástavbu
nízkopodlažní. Pokud by totiž na pozemku
p.þ.700/126 v k.ú.Michle byla navržena
dvoupodlažní stavba, hĜeben její stĜechy by
nedosáhl ani výškové úrovnČ zmínČné ulice
Pod Vršovickou Vodárnou I.
- Dalším dĤvodem naší pĜipomínky je také
skuteþnost, že pĜedmČtem zadání zmČny
Z1000/00 nebyla zmČna požadavkĤ
zohledĖujících pĜírodní, historické,
urbanistické, kulturní a jiné hodnoty území.
Návrh zmČny je tedy v rozporu s jejím
zadáním, neboĢ vytváĜí novou hranicí

viz spoleþné jednání 736
Nelze vyhovČt, naopak je tĜeba,
aby hranice historického jádra obce v
tomto místČ byla totožná s jižní hranicí
pozemku p.þ. 700/126. Je tĜeba zabránit
tomu, aby v kontaktu s historickou
zástavbou jádra obce byla realizována
zástavba odlišného mČĜítka a
charakteru.

273 Ing.Ladislav Krulich
292 Ing.Lenka Moravová, Martin Morava
294 Ing.Mário Zúbrik, Blanka Zúbriková

245 Ing.Miroslav Jeník, Ing.Lenka Jeníková, Pavel Soukup,
Ing.Markéta Soukupová
nesouhlas

nesouhlas

viz pĜedchozí bod.
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historického jádra obce.
260 Ing.OldĜich Mikuš, SvČtlana Mikušová
nesouhlas

- viz 228 pro pozemky p.þ.1253/24, 1253/28,
1253/29 v k.ú. Troja

nesouhlas

- S odvoláním na vývoj projednávání trasování
SOKP - severozápadní segment : Na trase
SOKP bude natrvalo fixována dopravní
závada s kritickou bezpeþností dopravy
(mísení tranzitní a místní dopravy v
nevyhovujícím tunelovém prostĜedí).
Dopravní obsluha souvisejícího území,
pĜedevším MHD nebude kompletnČ
zajištČna. Trasa bude procházet zastavČným
územím a pĜírodními památkami a zároveĖ
bude pĜekážkou dalšího rozvoje sídelních
útvarĤ.
- Navržená trasa je v rozporu s §18 odst. 1
písm.b),c),e) a j) stavebního zákona, neboĢ
negativním dopadem na životní prostĜedí
nevytváĜí vyvážený vztah podmínek v území,
nezohledĖuje stávající hodnoty a podmínky v
území, nezohledĖuje rizika as ohledem na
veĜejné zdraví životní prostĜedí a nevytváĜí
podmínky pro hospodárné nakládání s
prostĜedky z veĜejných rozpoþtĤ. Z
uvedených dĤvodĤ není v souladu s cíli a
úkoly územního plánování, jak to požaduje §
40 odst.1 písm. b) stavebního zákona.
- Trasa Ss + místní spojení severních þástí
Prahy (Praha 6 a Praha 8) je skuteþnČ
vedena kolem Prahy, z hlediska dopravního je
kapacitní s rezervou. Nevykazuje žádná
konfliktní místa a je bezpeþná. Z hlediska
územního respektuje zástavbu stávající i
výhledovou. Z hlediska životního prostĜedí
není v kolizi s žádnými ekologickými
lokalitami. I když je trasa delší, je stavebnČ
jednodušší a náklady jsou nižší. Je v souladu
s požadavky EU, takže se naskýtá možnost
financování ze zdrojĤ EU. Bylo prokázáno
doporuþení varianty Ss a místního spojení
severních þástí Prahy (Praha 6 a Praha 8).

231 Ing.Pavel Kuþera, Ing.Olga Kuþerová

nesouhlas

souhlas

PĜedmČtem zmČny nebyla zmČna
dopravní koncepce. ZmČna 1000/00 Úp
SÚ hl.m.Prahy trasu nemČní. Trasa
SOKP nezhoršuje podmínky pro
budoucí obsluhu území veĜejnou
dopravou.

ZmČna Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy je
naopak v souladu s cíli a úkoly
územního plánování, pĜedevším s cílem
koordinovat veĜejné a soukromé zájmy,
se zjišĢováním a posuzováním stavu
území a stanovování podmínek pro
provedení zmČn v území atd.

PĜipomínce nelze vyhovČt.ěešení
zmČny Z1000/00ÚP SÚ hl.m.Prahy
respektuje Ĝešení platného ÚP SÚ
hl.m.Prahy. Vedení trasy SOKP kolem
Prahy je v PUR 2008 obsaženo v trase,
odpovídající platnému ÚP SÚ
hl.m.Prahy. ZmČna Z1000/00 nemĤže
mČnit koncepci platného UPN a tudíž
nemĤže mČnit vymezený koridor
Pražského okruhu, pouze upĜesĖuje
hranice funkþních ploch stavby SOKP
na základČ podrobnČjší dokumentace.
UmístČní dopravního koridoru TEN-T v
severozápadní þásti hl.m.Prahy není
navrhováno zastavČným územím, s
výjimkou tunelových úsekĤ do
zastavČného území zasahujících
výduchy, výjezdy.
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy nemohla
dle zadání mČnit koncepci systémĤ ani
prĤbČh koridorĤ komunikaþní sítČ,
pĜehodnocení vedení Pražského okruhu
nemohlo být zmČnou Ĝešeno.
PĜipomínku nelze akceptovat.
Trasa Pražského okruhu vyhovuje
koridoru vymezeném PUR ýR a
požadavkĤm na nČj kladeným. Pražský
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nesouhlas

- Námitky Mý Praha - Dolní Chabry . 1)
Návrh zmČny provádí zmČny funkþních ploch
v území, které nebyly samostatnČ projednány
a vydány, pĜesto, že jejich vliv na území je
zásadní.Od roku 2004 (pĜistoupení ýR k
EU) je SOKP souþástí transevropské
dálniþní sítČ TEN-T, souþástí IV.
Multimodálního koridoru Hamburk - Berlin Praha - Istanbul s odboþkou na Norimberk.
Koridor vymezený v roce 1999 v ÚP SÚ
hl.m.Prahy bez souhlasu mČstských þástí
Praha - Suchdol a Praha - Dolní Chabry, na
jejichž území se tato pĜímČstská komunikace
2 x 2 pruhy nachází, není tento koridor
dosžtateþnČ široký pro transevropské
komunikace TENT-T a nesplĖuje požadavky
Rozhodnutí 1692/96EC, smČrnice
2004/54/EC na minimální bezpeþnost v
tunelech na sítí TEN-T, ýSN 73
7507-Projektování tunelĤ pozemních
komunikací, ýSN 73 6110-Projektování
místních komunikací, ýSN 73
6102-Projektování kĜižovatek na silniþních
komunikacích (2 x 4 pruhy tunelu, patrového
mostu pĜes Vltavu a tunelu Zámky na SOKP,
2x2 pruhy tunelu RybáĜka).

okruh je specifickým prvkem dopravní
sítČ ýR v kontextu TEN-T, protože
slouží nejen pro tranzitní dopravu, ale
zejména pro dopravu zdrojovou a
cílovou a pro pĜenášení dopravních
vztahĤ mezi okrajovými þástmi hl. m.
Prahy. To je dáno pĜevládajícím vlivem
pražské aglomerace z hlediska
generování dopravních vztahĤ nad
tranzitem. Naopak vidíme jako velmi
efektivní a zároveĖ jako úþelné využití
území jeho využití pro tranzitní dopravu
a pro ostatní dopravní vztahy.
VzdálenČjší poloha od území hl. m.
Prahy proto vyvolává pokles atraktivity
Pražského okruhu pro netranzitní
dopravní vztahy a podstatnČ více
zatČžuje intenzivnČ obydlené þásti
mČsta zejména pak v severozápadní
þásti; pĜevážná þást úsekĤ, které jsou v
blízkém kontaktu s obytnou zástavbou,
vedena podpovrchovČ.
Úprava zákresu SOKP podle
podrobnČjší pĜípravné dokumentace
stavby je v souladu se zadáním zmČny a
nemČní významnČ ani koncepci
dopravy, ani vlivy upĜesnČného Ĝešení
na životní prostĜedí a veĜejné zdraví
oproti Ĝešení schválenému v ÚP SÚ hl.
m. Prahy z roku 1999. ěešení není v
rozporu se zásadami platnými pro síĢ
TEN-T. Ochranu okolního území pĜed
negativními vlivy do souladu s
hygienickými pĜedpisy jsou schopna
zajistit použitá technická Ĝešení a další
opatĜení (vedení trasy SOKP zþásti v
tunelu, zþásti v terénních záĜezech, ev.
s doplnČním protihlukových stČn), navíc
vzhledem k obsahu schváleného ÚPn
VÚC Pražského regionu nemá vedení
koridoru SOKP k obsažené variantČ „J“
reálnou alternativu. Konkrétní Ĝešení
zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy není
v rozporu se zadáním. PĜedepsaná
korekce soumístnosti ploch a
aktualizace dle dokumentací staveb a
skuteþné realizace nelze splnit, aniž by
se aktualizace nepropsala do korekcí
funkþních ploch. V žádné pĜípadČ se
nejedná o zmČnu koncepce dopravy þi
jiného prvku celkové urbanistické
koncepce.Navrhovaná zmČna Z1000/00
ÚP SÚ hl.m.Prahy nemohla dle zadání
mČnit koncepci systémĤ ani prĤbČh
koridorĤ komunikaþní sítČ,
pĜehodnocení vedení Pražského okruhu
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nesouhlas

- 3) Návrh zmČny provádí zmČny funkþních
ploch v území v rozporu se zadáním zmČny
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy. V žádném
pĜípadČ nebyl odstranČn rozpor mezi
zadáním a návrhem, pĜestože jej NSS
hodnotil jako jednu z podstatných vad zmČny
Z1000/00.

nesouhlas

- Pro území hl.m.Prahy je stále platný územní
plán rajónu Pražské stĜedoþeské
aglomerace, schválený vládou ýSR dne
23.6.1976 usnesením þ.155 s jeho zmČnami
a doplĖky schválenými vládou 21.1.1986
usnesením þ.24. ZmČna Z1000/00, stejnČ
jako stávající ÚP SÚ hl.m.Prahy je v rozporu
s nadĜazeným územním plánem VÚC.

nesouhlas

- Neposouzení návrhu zmČny Z1000/00 z
hlediska vlivĤ na životní prostĜedí. OOP
MHMP žádné zjišĢovací Ĝízení neprovedl,
nevyhlásil je na úĜední desce MHMP,
nevydal v té vČci stanovisko. KromČ toho

nemohlo být zmČnou Ĝešeno.Územní
plán neĜeší konkrétní technické
parametry stavby. Koridor Pražského
okruhu vyhovuje koridoru vymezenému
PUR ýR a požadavkĤm na nČj
kladeným. RovnČž tak není v rozporu s
uvedeným Rozhodnutím EP 1692/96EC,
protože vyvádí tranzitní dopravu z
intenzivnČ urbanizovaných území
vnitĜního mČsta na okraj vnČjšího pásma
mČsta. ZmČna Z1000/00 odstraĖuje
formální nedostatky (nepĜesnosti
kresby), nemČní koncepci a v daném
pĜípadČ upĜesĖuje hranice funkþních
ploch v platné trase okruhu na základČ
podrobné dokumentace v souladu se
zadáním Z1000/00.
Konkrétní provedení zmČny není v
rozporu se zadáním. PĜedepsaná
korekce soumístnosti ploch a
aktualizace dle dokumentací staveb a
skuteþné realizace nelze splnit, aniž by
se aktualizace nepropsala do korekcí
funkþních ploch. V žádné pĜípadČ se
nejedná o zmČnu koncepce dopravy þi
jiného prvku celkové urbanistické
koncepce. NSS jako vadu vyhodnotil,
že postup pĜi zpracování zmČny a jeho
prĤmČt do koneþného dokumentu nebyl
dostateþnČ dokladován a vysvČtlen, což
novČ pĜedložená zmČna napravuje.
ZmČna je v souladu s nadĜazenými a
dalšími dokumentacemi, kterými jsou
PUR ýR a UP VUC Pražského
regionu z roku 2006. ÚP VÚC rajónu
StĜedoþeské aglomerace od roku 2000
neplatí, vychází to z textové þásti, kde
bylo uvedeno, že s koncem návrhového
období pĜestává tato dokumentace platit.
Dle vyjádĜení pĜedsedy legislativní
rady vlády ýR JUDr.P.Rychetského ze
dne 11.4.2002 je þasová pĤsobnost
zmiĖované dokumentace (Rajónu)
usnesením vlády ýR þ.24 ze dne
21.1.1986 omezena do roku 2000. Je
tedy již právnČ neúþinná. Návrh zmČny
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy je tedy
proto v souladu s nadĜazeným Úp VÚC
Pražského regionu dle usnesení
Zastupitelstva StĜedoþeského kraje ze
dne 18.12.2006.
O nutnosti posouzení dokumentace z
hlediska vlivĤ na životní prostĜedí
rozhodoval pĜíslušný orgán, v tomto
pĜípadČ OOP MHMP, v závČru
zjišĢovacího Ĝízení pĜi projednání
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nesouhlas

nesouhlas

odbor životního prostĜedí pĜi hodnocení
zmČny Z1000/00 vycházel zcela jistČ z jejího
zadání, nikoliv z návrhu zmČny jako takové a
zejména ne z faktu, že k významným
zmČnám ve využití území nepochybnČ
dochází. Mý požaduje posouzení návrhu
zmČny Z1000/00 z hlediska vlivĤ na životní
prostĜedí (zákon þ.100/2001 Sb.) a
posouzení synergických vlivĤ se všemi
zámČry a návrhy zmČn ÚP SÚ hl.m.Prahy,
které mají evidentní vliv na životní prostĜedí
území mČstské þásti Praha - Dolní Chabry.
- Vymezení ploch pro umístČní SOKP v úseku
RuzynČ - BĜezinČves, jakožto souþást
transevropské dálniþní sítČ TENT-T do
rezidenþnČ zastavČného území Dolních
Chaber je v pĜímém rozporu se schválenou
Politikou územního rozvoje 2008. Mísením
tranzitní dopravy, vþetnČ pĜepravy
nebezpeþných nákladĤ a vnitromČstské
dopravy by vzniklo zejména v mimoĜádnČ
složitém a stavebnČ technickém uspoĜádání
na Suchdole, na dvouúrovĖovém ocelovém
mostČ a v tunelech Zámka nebezpeþné úzké
hrdlo.V procesu posuzování vlivĤ stavby na
životní prostĜedí. V procesu posouzení vlivĤ
stavby na životní prostĜedí (EIA( byla jižní
trasa oznaþena jako krajní Ĝešení a z
dlouhodobého pohledu byla doporuþena
trasa severní "Ss", u které byl studií v roce
2007 prokázán prĤchod v okolí areálu
jaderného výzkumu v ěeži. PĜipravený návrh
zmČny Z1000/00 je tedy v rozporu s Politikou
územního rozvoje 2008 a proto Mý
požaduje, aby byl návrh zmČny pĜepracován.
- Odhadovaná zátČž cca 100 tis.vozidel, z toho
cca 25% tČžká kamionová vozidla zásadnČ
zhorší podmínky životního prostĜedí na území
mČstské þásti do takové míry, že budou
podle našeho pĜesvČdþení pĜekraþovány
hygienické limity. V jižní variantČ SOKP bude
vČtšina souvislé zástavby obklopena na
jihozápadČ výše položeným ýimickým
sbČraþem, na západČ výše položenou
kĜižovatkou ýimická x SpoĜická x ýimický
pĜivadČþ, na severozápadČ a severu výše
položeným SOKP, který nebude zakryt a na
východČ již existuje a vĤþi tomuto území je
také výše položena ulice Ústecká, která do
PPR pokraþuje jako silnice II/608 a bude
sloužit jako spoleþný pĜivadČþ z I/9 a II/608
na PO.V koneþném dĤsledku bude Mý Dolní
Chabry ležící v pĜíletovém koridoru, ze
všech svČtových stran bezprostĜednČ
obklopena výše položenými komunikacemi s
masivním dopravním zatížením bez

zadání zmČny. Své rozhodnutí potvrdil
pĜíslušný úĜad ve svém vyjádĜení
þ.j.S-MHMP-053836/2009/1/OOP/VI ze
dne 12.2.2009, ve kterém nepožadoval
posouzení vlivĤ na životní prostĜedí.

Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahynemohla dle
schváleného zadání mČnit koncepci
systémĤ ani prĤbČh koridorĤ
komunikaþní sítČ, pĜehodnocení vedení
Pražského okruhu nemohlo být zmČnou
Ĝešeno. PĜipomínku nelze akceptovat.
Nadto uvádíme, že koridor Pražského
okruhu vyhovuje koridoru vymezeném
PUR ýR a požadavkĤm na nČj
kladeným.
ZmČna není v rozporu s PUR ûR 2008.

Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy nemohla
dle zadání mČnit koncepci systémĤ ani
prĤbČh koridorĤ komunikaþní sítČ,
pĜehodnocení vedení Pražského okruhu
nemohlo být zmČnou Ĝešeno.
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jakéhokoliv pĜístupu þerstvého vzduchu.
- Dne 21.5.2008 schválily Evropský Parlament
a Rada Evropy SmČrnici þ.2008/50/ES
platnou od 1.1.2010 o kvalitČ vnČjšího ovzduší
a þistším ovzduší pro Evropu. Považujeme
za zcela nezbytné, aby severozápadní
segment SOKP (stavby 519 a 518) byly
ĜádnČ posouzeny na základČ požadavkĤ a
kritérií této smČrnice. Povinností všech
orgánĤ státní správy i samosprávy je Ĝešit i
podezĜení na možnost porušování limitĤ pĜi
jakékoliv fázi projednávání, pĜi jakékoliv
pĜíležitosti, kterou mohou ovlivnit.
- MČstská þást Praha - Dolní Chabry
požaduje upravit návrh zmČny Z1000/00 do
souladu s doporuþením stanoviska vlivu
životního prostĜedí dle § 11 zákona
þ.244/1992 Sb. (EIA) pro SOKP úsek
RuzynČ - BĜezinČves ze dne 30.dubna 2002
MŽP pod þ.j.NM700/1327/2020/OPVŽP/02
e.o.
- MČstská þást Dolní Chabry požaduje vedle
kategorie ZMK vymezit kategorii pro
nejcennČjší pĜírodní území (napĜ. zachovat
ZN) s regulativem funkþního využití, které by
nepĜipouštČlo jejich poškození. Do této
kategorie (resp. do kategorie LR) by byla
zahrnuta všechna ZCHÚ, stávající zelené
plochy ochranných pásem ZCHÚ a dĤležité
plochy zelenČ v ÚSES a VKP. Regulativ
ZMK je v rozporu s pravidlem odst.1
PĜíroda, krajina, zeleĖ.
- Namísto jedné kategorie SR - rekreace (bez
dalšího þlenČní, nahrazující 7 podkategorií
rekreaþních ploch SO1-SO7), by bylo vhodné
zachovat alespoĖ dvČ kategorie funkþních
ploch pro rekreaci : 1) která nevyžaduje
žádné pevné stavby (dosavadní SO1 pĜírodní rekreaþní plochy) a 2) ostatní
rekreaþní plochy s omezenou zastavitelností

PĜíslušný orgán nepožadoval posouzení
vlivu na životní prostĜedí.

Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy nemohla
dle zadání mČnit koncepci systémĤ ani
prĤbČh koridorĤ komunikaþní sítČ,
pĜehodnocení vedení Pražského okruhu
nemohlo být zmČnou Ĝešeno.

Kompetence ochrany pĜírody,
respektive regulativy vyplývající z
vyhlášení ZCHÚ, nejsou zaĜazením do
typu funkþních ploch dotþeny.

Projednávaný návrh zmČny Z1000/00
ÚP SÚ hl.m.Prahy odpovídá
schválenému znČní závazné þásti
zmČny ze dne 14.9.2006 i vydanému
OpatĜení obecné povahy þ.1/2008
hl.m.Prahy. Na základČ pĜipomínky
dotþeného orgánu bylo zachováno
þlenČní funkþní plochy rekreace do 7
kategorií.

295 Ing.Petr Kadleþek
nesouhlas

- Majitel pozemku p.þ.238 a 239 v k.ú. Dolní
Chabry podává námitku : Stavba SOKP
zatČžuje nad nezbytnou míru nadlimitním
hlukem, emisemi, narušením pohledové
pohody. V ÚP SÚ hl.m.Prahy byl v daném
území vymezen koridor pro trasu
komunikace, která by la svými technickými a
úþelovými požadavky výraznČ odlišená od
komunikace, pro které bylo vydáno dne
29.8.2008 nepravomocné rozhodnutí
MHMP-OST þ.j. Sp.
S-MHMP-45914/2007/OST o umístČní
stavby 518 a 519 SOKP. V roce 1999 se
jednalo o expresní okruh, který nebyl

Vlastní stavba SOKP i její trasa jsou v
souladu s celkovou dopravní koncepcí
plánu, která se tČmito drobnými
korekcemi nemČní. Korekce funkþního
využití souvisí s pĜipravovanou
realizací Pražského (silniþního) okruhu
a vyplývají ze zpracované a
projednané DUR. ZohlednČní
upĜesnČných podkladĤ je souþástí
revize územního plánu - zmČny
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy a je v
souladu se zadáním, kde se
pĜedpokládá odstranČn tČchto
nedostatkĤ.
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nesouhlas

souþástí transevropské dálniþní sítČ a byl
plánovaný pro menší dopravní zatížení.
Jednalo se o rychlostní komunikaci s 2x2
jízdními pruhy. Projekt zachycený v
dokumentaci k územnímu Ĝízení pro stavbu
519 (i pro stavbu 518) je pĜipraven pro
násobnČ vČtší dopravní kapacitu, což se
projevuje širším koridorem zabírajícím vČtší
území, než je vymezeno ve stávajícím
platném územním plánu (2x4 jízdní pruhy),
plochy kĜižovatek pro obČ stavby 518,519
vyboþují z území vymezeného v platném ÚP a
zasahují do orné pĤdy a do území urþeného
k obytné zástavbČ, nČkteré byly navrženy
zcela jiného Ĝešení, takže zabírají v DÚR
518 + 519 území mimo platný ÚP SÚ
hl.m.Prahy.
- Požaduji, aby bylo provedeno vyhodnocení
vlivĤ zmČny Z1000/00 na životní prostĜedí
(SEA). Zejména považuji za nezbytné
posoudit kumulativní vliv všech
pĜipravovaných dopravních staveb na životní
prostĜedí v Mý Dolní Chabry. MĤj pozemek
bude zatČžován ze severu SOKP, ze západu
tzv.ýimicným sbČraþem, z východu
Ústeckou ul. a shora uvažovaným nárĤstem
provozu v pĜípadČ výstavby paralelní dráhy
VPD letištČ RuzynČ.

O nutnosti posuzování vlivu na životní
prostĜedí rozhoduje pĜíslušný úĜad,
kterým je OOP MHMP, který potvrdil
své stanovisko, vydané v rámci
zjišĢovacího Ĝízení k návrhu zadání
zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy.
Územní plán nenahrazuje žádné
vyhodnocování vlivu staveb, i
kumulativního, na životní prostĜedí.
Vznesený požadavek se týká
synergického vyhodnocování zdrojĤ
hluku rozdílného charakteru, pro které
jsou stanoveny rozdílné hygienické
limity. Stanovené hygienické a další
limity pro využití území musí být pĜi
zrpacování územnČ plánovací
dokumentace, dokumentace k územnímu
a stavebnímu Ĝízení, využitím území a
provozem staveb v souladu s platným
ÚP SÚ hl.m.Prahy respektovány.

296 Irena Denková, Ing.Renáta Denková
nesouhlas

- viz 224 pro pozemky p.þ.378 a 379 k.ú.
Suchdol

Pozemky leží mimo kapacitní komunikaci

nesouhlas

- Žádáme, aby komunikace,zakreslená na
pozemku p.þ.4619 byla v územním plánu
zrušena, aby pozemek byl veden jako
stavební, v souladu se skuteþným stavem,
nikoliv jako lesní - LR a žádáme o zrušení
ÚSES na tomto pozemku.

ZmČna Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy,
týkající se následujících pozemkĤ :
parc.þ. 4619, 4555/1, 1828/31, 4575/2 a
4555/343 v k.ú. ModĜany je identická s
platným územním plánem (ve funkþních
plochách i jejich hranicích). ZmČnilo se
pouze oznaþení funkþních ploch v
legendČ; z OC - þistČ obytné na OB þistČ obytné a PSZ - sady a zahrady
na PS - sady, zahrady a vinice. Žádné
jiné zmČny nebyly ve zmČnČ Z1000/00
ÚP SÚ hl.m.Prahy oproti platnému
územnímu plánu provedeny. Dle
katastru nemovitostí jsou urþeny
následující druhy pozemkĤ : p.þ. 4619 -

241 Irena Klimánková Bc., Petr Klimánek

Strana 22 (celkem 63)

nesouhlas

nesouhlas

nesouhlas

- Žádáme, aby pozemky p.þ. 4555/1 a 1828/31v
k.ú. ModĜany, vedené v ÚP SÚ hl.m.Prahy
jako NL - trvalý travní porost, byly v souladu
se skuteþným stavem vedeny jako pozemky
stavební. Pozemky jsou zatíženy stavbou
vrchního vedení VVN.
- Pozemek p.þ.4555/343 v k.ú. ModĜany je v
severní þásti zatížen vrchním vedením VVN
z pozemku p.þ.4555/1. Požadujeme zúžení
tohoto omezení až na severní hranici tohoto
pozemku s pozemkem p.þ.4555/1, tak aby se
nedotýkala ani ochranná pásma vedení
tohoto pozemku.
- Žádáme o zrušení budoucí stavby vrchního
vedení VVN nad obytnou þástí pozemkĤ
p.þ.4575/2 a 4555/343 v k.ú. ModĜany. Z naší
strany nebyl podán žádný návrh na zmČnu
územního plánu k zastavČní tohoto pozemku
vedením VVN. Takto navržená stavba vedení
VVN není v souladu s Ústavou ýR, Listinou
základních práv a svobod, stavebním
zákonem a vyhl.þ.500/2006 Sb. a þ.501/2006
Sb. a je v rozporu s právnČ závaznými
regulativy ÚP (ve funkþní ploše OB - þistČ
obytné území nelze stavČt vedení VVN).

nesouhlas

- Jsme ohroženi stavbou vedení VVN ze všech
stran. Ze strany vlastníkĤ nebyl dán žádný
souhlas k jakýmkoliv zmČnám územního
plánu a nebyla uzavĜena žádná smlouva o
smlouvČ budoucí k jakémukoliv omezení k
tČmto pozemkĤm. Je povinností územního
plánování uvést do souladu s právními
pĜedpisy územní plán, možnost volby jiné
trasy vedení VVN je možná a mČla být již
provČĜována v bývalých územních plánech.

nesouhlas

- viz 224 pro pozemky p.þ.326, 327 v k.ú.Dolní
Chabry

253 Jan Bubela

zahrada, 4555/1 – lesní pozemek,
1828/31 - lesní pozemek, 4575/2 zahrada a 4555/343 – trvalý travní
porost.
Urþení pozemku dle KN není pro ÚP
SÚ hl.m.Prahy smČrodatné. Námitkám
ke zmČnČ Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy
uvedeným v bodČ 241 nebude
vyhovČno. ZmČny funkþního využití
jednotlivých pozemkĤ by nebyly v
souladu se zadáním zmČny Z1000/00
ÚP SÚ hl.m.Prahy.
Požadavek není v souladu se
schváleným zadání zmČny Z1000/00,
obsahem je poĜízení nových zmČn
platného ÚP SÚ hl.m.Prahy.
Požadavku nelze v návrhu Ĝešení
zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy
vyhovČt. PĜedmČtné vedení je stávající a
není uvažováno s jeho pĜemístČním.

Požadavek na zmČnu platného ÚP SÚ
hl.m.Prahy není v souladu se
schváleným zadáním zmČny Z1000/00
ÚP SÚ hl.m.Prahy.
PĜedmČtné vedení je stávající (povolení
stavby bylo vydáno v r. 1948) a je
pĜipravována jeho rekonstrukce ve
stávající trase. Pozemek þ.4575/2 je
umístČn ve funkþní ploše OC, kde je
možná umístit nezbytná liniová vedení
technického vybavení. Pozemek
4555/343 je umístČn ve funkþni ploše NL
(louky, pastviny), tudíž není urþen k
zástavbČ pro obytnou funkci.
V návrhu zmČny není požadavek
Ĝešitelný. Doporuþujeme požadavek
uplatnit v rámci veĜejného projednání
konceptu ÚP hl.m.Prahy, pokud
pĜedložené Ĝešení technické
infrastruktury požadavku vlastníka
nevyhoví.
Požadavek není v souladu se
schváleným zadáním zmČny Z1000/00
ÚP SÚ hl.m.Prahy. PĜedmČtná vedení
jsou stávající, vybudována v souladu s
právními pĜedpisy. ŠíĜe ochranných
pásem vedení VVN a pĜíslušná omezení
vyplývají ze zákona þ.458/2000 Sb.
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254 Jan Bubela, Vladimír PĜáda
nesouhlas

- viz 121- vyjádĜení Mý Dolní Chabry

nesouhlas

- Vlastníci pozemkĤ p.þ.181/7, p.þ.181/8 a
p.þ.181/11 v k.ú. Sedlec, spoluvlastníci
p.þ.181/9, p.þ.181/14 a p.þ.181/15 v k.ú.
Sedlec podávají námitky :
Všechny
uvedené pozemky jsou navrhovanou zmČnou
pĜímo dotþeny zakreslenou trasou pĜivadČþe
"Na RybáĜce" a v souvislosti s tím došlo i ke
zmČnČ ve funkþním využití ploch v této þásti
Suchdola.
- Pozemky byly zakoupeny v letech 2000 - 2003
v dobré víĜe na základe platného ÚP SÚ
hl.m.Prahy za úþelem realizace investiþního
zámČru - výstavby víceúþelové stavby pro
prodej a služby, v Mý Praha - Suchdol
chybČjící. Pozemky se nacházejí v tČsném
sousedství stavebnin, které provozujeme od
roku 1994 a které jsou v této lokalitČ jediné.
SpoleþnČ s firmou Kama spol. s.r.o. byla
zainvestována komunikace na pozemku
p.þ.181/14 v k.ú. Sedlec, vþetnČ inženýrských
sítí.
- Rada Mý Praha - Suchdol usnesením
þ.18.27.2 ze dne 30.8.1999 rozhodla, že
další provoz stavebnin je ve veĜejném zájmu.
ěSD ve sdČlení ze dne 10.1.2001 þ.j.
2953/2001-327 uvádí, že další provoz
stavebnin není v pĜímé kolizi s pĜivadČþem
RybáĜka a je možné je povolit jako stavbu
trvalou.
- Navrhovanou zmČnou Z1000/00 by mČlo dojít
ke zmČnČ ve funkþním využití ploch, z
pĤvodního SVO na SV-B. Smyslem zmČny
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy má být pouze
zjednodušení legendy, nikoliv však zásadní
zmČna funkþního využití, jak vyplývá z
grafické þásti k této zmČnČ. Nesouhlasíme
proto, aby došlo ke zmČnČ ve využití tohoto
území, resp. požadujeme zachování stavu
funkþního využití ploch jako SV-B ve stavu
ÚP SÚ hl.m.Prahy, schváleném usnesením
ZHMP þ.10/05 ze dne 9.9.1999.

279 Jana Prošková, Ladislav Prošek

nesouhlas

nesouhlas

nesouhlas

nesouhlas

- Nesouhlasíme, aby odboþka pĜivadČþe Na
RybáĜce vedla pĜes naše pozemky p.þ.181/8,
181/9 a 181/11 a zþásti pĜes pozemky
p.þ.181/7 a 181/14 v k.ú.Sedlec.
Nesouhlasíme se zmČnou trasy odboþky
pĜivadČþe Na RybáĜce, tak jak je zakreslena
ve výkresu k projednávané zmČnČ, neboĢ
bychom nemohli realizovat náš investiþní
zámČr. Byli bychom nuceni požadovat
náhradou jiné pozemky v této lokalitČ, na nČž

Vzato na vČdomí.

Vzato na vČdomí.

Vzato na vČdomí.

ZmČna legendy platného ÚP SÚ
hl.m.Prahy zpracovaná formou jejího
zjednodušení a zpĜehlednČní obsahovou
náplĖ jednotlivých regulativĤ funkþních
ploch nemČní. Z tohoto se požadavek
jeví nesystémový a nebude mu
vyhovČno.
Využití ploch SV a SVO se liší velmi
málo, u ploch SVO bylo bydlení
výjimeþnČ pĜípustnou funkcí, u SV je
pĜípustné stejnČ jako další funkce,
pokud nepĜesáhnou 60% celkové
kapacity území. Jedná se pouze o
upĜesnČní.
viz 224/1
ýásti uvedených pozemkĤ leží již dle
ÚP SÚ hl.m.Prahy od roku 1999 ve
funkþní ploše urþené pro komunikaci.
ZmČnou Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy
došlo na základČ podrobnČjšího
podkladu k upĜesnČní prĤbČhu napojení
ulice Kamýcké na pĜivadČþ RybáĜka,
tedy pouze k upĜesnČní koncepce
napojení.
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bychom mohli pĜesunout stavebniny a
nabídnout ty služby, které dosud v Suchdole
chybí. Dle názoru ÚRM vyjádĜeného v
dopise ze dne 15.7.2008 by mohlo pĜicházet
v úvahu z hlediska funkþního využití beze
zmČny ÚP jako eventuální náhradní pozemky
p.þ.395 a 396 v k.ú. Sedlec, nacházející se
rovnČž pĜi ulici Kamýcká. Tyto pozemky jsou
v majetku státu, právo hospodaĜení má
KanceláĜ Poslanecké snČmovny.

Názor URM vyjádĜený v dopise ze dne
15.7.2008 trvá a doporuþujeme i nadále
jednat o smČnČ pozemkĤ. Tato záležitost
je ale mimo možnosti procesu
poĜizování zmČny Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy. Vzhledem k tomu, že jsou v
majetku státu a investorem Pražského
okruhu je rovnČž stát, doporuþujeme
jednat pĜímo se státními institucemi.

nesouhlas

- Dokumentace návrhu zmČny Z1000/00 ÚP
SÚ hl.m.Prahy byla vystavena k nahlédnutí v
dobČ od 8.7.2009 do 7.8.2009, což je v
rozporu s ustanovením § 52 zákona
þ.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním Ĝádu, neboĢ mČla být dokumentace
návrhu výše uvedené zmČny územního plánu
vystavena k veĜejnému nahlédnutí po dobu 30
dnĤ ode dne doruþení veĜejné vyhlášky, což
nebylo dodrženo. VeĜejná vyhláška oznámení o zahájení Ĝízení o vydání zmČny
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy ze dne
16.þervna 2009 byla vyvČšena na úĜední
desce Mý Praha - KĜeslice 30.6.2009.
Podle správního Ĝádu se písemnost
doruþovaná veĜejnou vyhláškou považue za
doruþenou 15.dnem po vyvČšení, dnem
vyvČšení je den vyvČšení na úĜední desce
správního orgánu, který písemnost doruþuje,
takže dokumentace návrhu zmČny Z1000/00
ÚP SÚ hl.m.Prahy mČla být vystavena k
veĜejnému nahlédnutí minimálnČ do
13.8.2009. Z výše uvedeného vyplývá, že
došlo k pochybení a dokumentace návrhu
zmČny Z1000/00 nebyla vystavena k
nahlédnutí po dobu 30ti dnĤ ode dne
doruþení oznámení o zahájení Ĝízení zmČny
Z1000/00 veĜejnou vyhláškou a podávám
návrh na opakování Ĝízení.

VeĜejná vyhláška - oznámení o
vystavení návrhu zmČny Z1000/00 ÚP
SÚ hl.m.Prahy byla vystavena na úĜední
desce MHMP od 19.6.2009 do 7.8.2009
(viz potvrzení o vyvČšení)
vþetnČelektronické úĜední desky.
Vystavení veĜejné vyhlášky - oznámení
na úĜední desce pĜíslušné Mý a
sousedních obcí ustanovení §52 zákona
þ.183/2006 Sb. (stavební zákon) v
platném znČní a §25 odst.3 zákona
þ.500/2004 Sb. (správní Ĝád) v platném
znČní.

nesouhlas

- viz 224 pro pozemky p.þ.342/2, 342/3
k.ú.Dolní Chabry

nesouhlas

- viz 240 pro pozemky p.þ.193,194 k.ú.Dolní
Chabry

233 Jaroslava Kutheilová

263 JindĜich Novák
248 JiĜí Musil, Jana Musilová

Uvedený pozemek je trase SO
vzdálený.

282 JíĜí Trávníþek, v z.JUDr. Valerie Vodiþková
Z 1000 / 00 návrh
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nesouhlas

nesouhlas
nesouhlas

nesouhlas

nesouhlas

nesouhlas

nesouhlas

- Je naprosto nepĜijatelnČ Ĝešena úprava
plánu pro mČstskou þást VinoĜ, kde je
návrhem zmČny ÚP mČnČno funkþní využití
oblasti, z pĤvodnČ venkovského charakteru s
výraznou klidovou zónou vnitĜní þásti pĤvodní
obce, kde je dokonce uplatnČna ochrana
kulturní památky (areál bývalého
hospodáĜského dvora zámku Praha - VinoĜ)
a kde by mČlo po schválení zmČny ÚP být
umožnČno vystavČt bytové domy bez ohledu
na to :
- - že sídlo má nedostateþnou kapacitu ýOV a
splaškové kanalizaci v havarijním stavu
- - je navrhováno zcela zásadní narušení
pĤvodnČ venkovského charakteru této þásti
hl.m.Prahy výstavbou bytových domĤ
sídlištního typu (250 b.j.) a to zcela bez
Ĝešení architektonických dopadĤ na celkovČ
zachovalý venkovský ráz sídla (štítové
stĜechy, naprosto pĜevažující nízká zástavba
- nejvýše 2.NP.)
- - byl porušen zákon, když došlo k rozhodnutí
ÚMý Praha 19 o odstranČní stavby stojící na
pozemcích p.þ.237-240 a nebylo
respektováno prohlášení MK ýR souboru
vČcí bývalého hospodáĜského dvora zámku v
Praze - VinoĜi za kulturní památku.
- - došlo neplatnČ k rozhodnutí o schválení
zastavovacích podmínek pro lokalitu VinoĜský
zámek místním zastupitelstvem, a to rovnČž
bez návaznosti na Ĝešení vČci MHMP.
Nebyla doĜešena zmČna koeficientu
zastavČnosti z B5 na D5, a následnČ je tato
zmČna považována za pĜijatou. Popsanými
neplatnými a právnČ vadnými kroky by mČlo
dojít k narušení celistvé, historicky významné
kulturní památky výstavbou bytových domĤ
dokonce o výši 3 pater (výraznČ nad okolní
zástavbu) do centra již plnČ obsazeného
sídelního útvaru.MHMP následnČ rozhodl o
zmČnČ koeficientu z BĜ na DĜ, aniž by k tomu
byla vedena jakákoliv veĜejná diskuse,
existovalo pĜedchozí rozhodnutí úĜadu Mý
VinoĜ, což je nutné považovat za zcela
flagrantní porušení zákona.
- Dochází zcela nesprávnČ ke zmenšení
rozsahu historického jádra pouze na vlastní
areál zámku s vynČtím okolní zámecké
zahrady, kterým se má umožnit nesmyslná
zástavba celé zahrady.
- Považuji za zcela nemožné, aby zmČny
územního plánu umožĖující bytovou zástavbu
bytovými domy o 3NP byly akceptovány a
provedeny a žádám, aby návrh zmČny
územního plánu byl pozmČnČn tak, že tato

Návrh zmČny Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy pĜejímá platné územní
rozhodnutí P19 13363/2007 platné od
5.2.2008, které nemá možnost
zpochybnit. Vydané ÚR zohlednilo
kladná stanoviska orgánĤ památkové
péþi i ochrany životního prostĜedí a
navržené Ĝešení bylo pĜijato. Jakékoli
další pochybnosti jsou ve smyslu
stavebního zákona nyní irelevantní.
PoĜizovatel bere informace na vČdomí.
Požadavek je mimo pĜedmČt Ĝešení
zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy.
PĜipomínka se týká následných Ĝízení
dle stavebního zákona.
Na dotþenou lokalitu byly zpracovány
zastavovací podmínky jako podklad k
úpravČ ÚP SÚ hl.m.Prahy U205/2005,
vydanou 7.10.2005. ZmČna 1000/00 ÚP
SÚ hl.m.Prahy tuto úpravu pĜejímá.
Vzato na vČdomí. Požadavek je nad
rámec zadání zmČny Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy, mČl by být uplatnČn pĜi
projednání konceptu nového ÚP
hl.m.Prahy.
Ve vČci zastavovacích podmínek
sdČlujeme, že nezahrnují Ĝešení
zámeckého dvora, zde byla pouze
pĜevzata OÚP vydaná úprava ÚP SÚ
hl.m.Prahy U205/2005, urþující
koeficient D na základČ žádosti a
samostatné studie. ZmČna Z1000/00
pĜejímá tuto úpravu. Nedílnou souþástí
úpravy je dokumentace respektující
prostorovou regulaci pro dochovaná
historická jádra dle platného ÚP SÚ
hl.m.Prahy, tj. 2 nadzemní podlaží +
podkroví.
PĜipomínce nelze vyhovČt.

PoĜizovatel bere informaci na vČdomí
(viz 282/3-5).

Požadavek detailního Ĝešení zástavby
se týká následných Ĝízení dle
stavebního zákona a není v souladu se
schváleným zadáním zmČny Z1000/00
ÚP SÚ hl.m.Prahy.
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nesouhlas

299 JiĜí Veselka, Jonáš Veselka, Stanislava Veselková, Mojmír
Veselka
nesouhlas
250 Josef Malý
nesouhlas

výstavba plánována a povolena nebude.
- Žádám o informaci o Ĝešení svých
pĜipomínek.

Postup poĜizovatele odpovídá § 54
zákona þ.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním Ĝádu (stavební
zákon) v platném znČní. Informace o
vypoĜádání jednotlivých pĜipomínek
poskytne po jejich vypoĜádání v ZHMP
poĜizovatel.

- viz 224 bez urþení pozemku
- viz 224 pro pozemky p.þ.1274/3,1289/7,
1289/15 v k.ú. Dolní Chabry

255 Josef Malý (v zastoupení Blanka Horská,
LudČk DvoĜák)
nesouhlas

- viz 224 pro pozemky p.þ. 993/16, 1016/82 v
k.ú. ýimice

nesouhlas

- viz 242 pro pozemky 917, 918 v k.ú.Suchdol

nesouhlas

- Vlastníci pozemkĤ p.þ.779 a p.þ.781
k.ú.KošíĜe.UpozorĖují na skuteþnost, že v
souþasné dobČ projednávanou výmČru
funkþní plochy SVO na soubČhu ulic
Vrchlického a PlzeĖské nelze ovČĜit, tj. zda
skuteþnČ odpovídá ploše uvedené v ÚP SÚ
hl.m.Prahy. V tomto pĜípadČ by se jednalo o
neoprávnČnost, pokud tak tomu skuteþnČ je,
pĜi poĜizování zmČny Z1000/00 mČnit výmČry
funkþních ploch (ÚR již bylo vydáno, není
však pravomocné).
- Jsme si vČdomi, že v Ĝízení o zmČnČ
územního plánu mohou podat pouze
pĜipomínky, nikoliv námitky. Žádají, aby jejich
pĜipomínce byla vČnována stejná pozornost,
jako by byla námitkou.Toto žádají tím spíše,
že zmČna velikosti funkþní plochy ve zrušené
Z1000/00 "postihla" velké množství funkþních
ploch.

277 Karel Kratochvíl, Ilonka Kratochvílová
243 KošíĜe office park a.s., Miroslav Dusil

nesouhlas

Do ÚP SÚ hl.m.Prahy byla zmČnou
Z1000/00 zapracována úprava
U504/2007. Úprava kódu míry využití
území, odpovídající korekci hranic
funkþních ploch dle Ĝešení zmČny
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy, umožĖující
realizaci stavby, pro kterou byla
úprava U504/2007 vydána, bude možná
poĜízením nové úpravy ÚP SÚ
hl.m.Prahy.
Postup poĜizovatele se Ĝídí ustanovením
§ zákona þ.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním Ĝádu (stavební
zákon) v platném znČní, výjimky nejsou
pĜípustné. Všechna vyjádĜení, podaná
formou pĜipomínky nebo námitky jsou
poĜizovatelem vyhdonocena, o obsahu
jednotlivých pĜipomínek a nímitek je
informováno ZHMP, které rozhoduje o
jejich vypoĜádání.
Dle schváleného zadání bylo úkolem
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy upĜesnit
hranice funkþních ploch tak, aby
sledovaly hranice pozemkĤ, þi hranice
realizovaných dopravních staveb,
vþetnČ uliþních prostorĤ. PĜi tČchto
úpravách dochází místy ke zmČnČ
rozlohy funkþních ploch.

258 Lenka FroĖková
nesouhlas

- viz 228 pro pozemky p.þ.1253/6 k.ú.Troja

nesouhlas

- Vlastníci pozemku p.þ.1254/5 v k.ú. Troja
podávají námitky . PĜedmČtný pozemek má
funkþní využití SO6 - nauþné a poznávací

234 Manželé Neužilovi
viz 228/1
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nesouhlas

aktivity. Nesouhlasí s navrženým funkþním
využitím pozemku p.þ.1254/5 v k.ú. Troja a
požadují, aby funkþní využití území bylo
zmČnČno na OB - þistČ obytné.
- Navrhované funkþní využití není možné v
budoucnu naplnit, zmČna Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy zcela opaþným smČrem oproti
cílĤm a úkolĤm územního plánování dle § 18
a 19 zákona þ.183/2006 Sb. a nelze ji tak v
této podobČ schválit (vydat). Požadavek, aby
zmČna Z1000/00 nebyla v nyní pĜedkládané
podobČ vydána.

viz 228/2

291 Martin Morava
nesouhlas

- viz 224 pro pozemky p.þ.112, 113 v k.ú.Dolní
Chabry

nesouhlas

- viz 224 pro pozemky p.þ.342/2, 342/3 v
k.ú.Dolní Chabry

nesouhlas

- Majitel pozemkĤ a nemovitosti p.þ.388 a 389
k.ú.Sedlec podává následující pĜipomínky k
návrhu zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy :
1. PoĜizovatel a zpracovatel,
kteĜí navrhli zmČnu Z1000/00 územního
plánu dle dokumentace k územnímu Ĝízení
SOKP - stavba 518, porušují zákony ýR tím,
že v zastavČném obytném území vymezují
plochy pro koridor stavby SOKP, který je
souþástí transevropské dálniþní sítČ TEN-T,
pĜiþemž provozem na této komunikaci dojde
prokazatelnČ k porušení zákona þ.258/2000
Sb., o ochranČ veĜejného zdraví.
Nesouhlasím s rozšíĜením ploch pro koridor
SOKP a s tím související zmČnou funkþních
ploch uvedených v návrhu zmČny a požadují,
aby byly vypuštČny ty úpravy plánu využití
ploch, které by pĜi realizaci zpĤsobovali
porušování zákonĤ ýR, pĜedevším
zákonných hygienických limitĤ
- Požaduji, aby bylo respektováno stanovisko
MŽP dle zákona þ.244/92, EIA - þ.j.
NM700/1327/2020/OPVŽP/02 e.o. ze dne
30.dubna 2002 a aby z návrhu zmČny ÚP
Z1000/00 byly vypuštČny ty úpravy plánu
využití ploch, které nejsou v souladu s cíli
územního plánování a souvisí s jižní trasou
"J" severozápadním segmentem SOKP.

265 Martina Nováková
242 Mgr. Jan Dus Th.D.

nesouhlas

Požadavek není možné Ĝešit v procesu
probíhajícího Ĝízení o vydání zmČny
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy ani není v
kompetenci vypoĜádání úĜadem
územního plánování. O posuzování
dokumentace zmČny Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy z hlediska vlivu koncepce na
životní prostĜedí rozhoduje pĜíslušný
orgán, v tomto pĜípadČ OOP MHMP.
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy nemohla
dle zadání mČnit koncepci systémĤ ani
prĤbČh koridorĤ komunikaþní sítČ,
pĜehodnocení vedení Pražského okruhu
nemohlo být zmČnou Ĝešeno.
PĜipomínku nelze akceptovat.

Stanovisko MŽP ýR v rámci posouzení
vlivu stavby na životní prostĜedí
doporuþilo realizovat variantu Ss, ale
zároveĖ pĜipustilo jako krajní Ĝešení k
realizaci variantu J v pĜípadČ, že
projednání konceptu ÚP VÚC
Pražského regionu vylouþí možnost
realizace varianty Ss. Tím, že byl ÚP
VÚC PR schválen s variantou J SOKP,
došlo k vylouþení varianty Ss.
Stanovisko MŽP k EIA zámČru staveb
SOKP v úseku RuzynČ – BĜezinČves
nevyluþovalo variantu „J“ a tato varianta
je po schválení ÚP VÚC Pražského
regionu se souhlasem MŽP jediným
Ĝešením, jak umístit a realizovat tento
pro funkþnost silniþní dopravní obsluhy
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nesouhlas

- Požadují vyhodnocení vlivĤ zmČny na životní
prostĜedí (SEA). Bez tohoto vyhodnocení
nelze zmČnu vydat.

nesouhlas

- Návrh zmČny Z1000/00 je v rozporu s
Politikou územního rozvoje 2008, schválenou
vládou ýR 20.7.2009 a v rozporu s
Rozhodnutím EP a Rady 1692/96 ES.
Požadují, aby byl návrh zmČny Z1000/00 ve
smyslu námitky pĜepracován, a aby návrh byl
dán do souladu s PUR 2008 a Rozhodnutím
EP a Rady 1692/96 ES.

nesouhlas

- viz 224 pro pozemky p.þ.1372/216, 1372/295
v k.ú.Dolní Chabry

nesouhlas

- viz 242 pro pozemek p.þ.902/1, 902/2 v
k.ú.Suchdol

nesouhlas

- viz 224 pro pozemky p.þ. 1372/191, 1372/185
v k.ú.Dolní Chabry

nesouhlas

- viz 224 pro pozemky p.þ. 1333/9, 1333/11 v
k.ú.Dolní Chabry a p.þ.1012/26, 1012/27,
1012/33, 991/5, 992/2, 993/11, 996/3 v
k.ú.ýimice

nesouhlas

- Pozemky p.þ.230/1,2 a 229 v k.ú.Sedlec,
jehož jsou majiteli je dotþen navrženou
veĜejnČ prospČšnou stavboukĜižovatkou
RybáĜka SOKP a proto podávají následující
námitky : 1) nesouhlasím s rozšíĜením
koridoru SOKP a zmČnou funkþních ploch,
neboĢ v trase pĜedložené DUR není splnČní
hlukového limitu dle §30 odst.1 zákona
þ.258/2000 Sb., o ochranČ veĜejného zdraví
možné.
- 2) Zásah do pozemku p.þ. 230/1v k.ú.Sedlec
považuji za neodĤvodnČný a nepĜimČĜený.
Obyvatelé rodinného domu na pozemku
p.þ.229 by byli obtČžováni nad nezbytnou
míru nadlimitním hlukem, emisemi i
narušením pohledové pohody, poklesem ceny
nemovitosti a výrazným zásahem do mých
práv zaruþených Listinou základních práv a
svobod. Požaduji návrh zmČny Z1000/00
pĜepracovat.

a životní prostĜedí celé Prahy nezbytný
vnČjší okruh
viz 242/1. PĜedmČtem posouzení
nezbytnosti vlivĤ na životní prostĜedí je
i vyhodnocení synergického pĤsobení
všech zámČrĤ.
ZmČna je v souladu s PUR ýR 2008.
Koridor Pražského okruhu vyhovuje
koridoru vymezeném PUR ýR 2008 a
požadavkĤm na nČj kladeným. RovnČž
tak není v rozporu s uvedeným
Rozhodnutím EP a Rady 1692/96.

269 Mgr. Jaroslav Tupý, Mgr. ZdeĖka Tupá
268 Mgr. Marek Kreisl
Jedná se o podzemní úsek komunikace ,
proto se provoz uvedeného pozemku
nedotkne, protože bude v podzemí

286 Mgr.Martin TluþhoĜ
264 Miroslav Vokurka

225 Mojmír Urbánek

nesouhlas

viz vyhodnocení námitky þ.224

Ve vztahu k platným právním pĜedpisĤm
hl.m.Prahy lze konstatovat, že
vyhodnocení vlivu stavby na životní
prostĜedí (EIA) není souþástí
dokumentace zmČny Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy. PoĜizovatel bere informace
na vČdomí, požadavek doporuþujeme
uplatnit v rámci územního Ĝízení,
pĜípadnČ pĜi projednání konceptu ÚP
hl.m.Prahy.
Není uveden katastr.Jedná se zĜejmČ o
Sedlec
Ve vztahu k uvedeným pozemkĤm jsou
úpravy hranic funkþního využití
provedené zmČnou Z1000/00 v okolí
pozemkĤ v mČĜítku UP nemČĜitelné. Z
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hlediska zmČny Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy nedochází k podstatným
zmČnám pro uvedenou nemovitost vĤþi
platnému ÚP SÚ hl.m.Prahy.
Požadavek není možné Ĝešit v procesu
probíhajícího Ĝízení o vydání zmČny
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy ani není v
kompetenci vypoĜádání úĜadem
územního plánování. Námitku posuzující
možný negativní vliv navrhované
stavby pĜivadČþe RybáĜka na stávající
zástavbu doporuþujeme uplatnit pĜi
projednání EIA pĜíslušné stavby.
PĜipomínka by mČla být uplatnČna v
rámci územního Ĝízení o umístČní stavby
a posouzení EIA.

nesouhlas

- 3) ZmČna pĜedstavuje koncepci podléhající
SEA podle §10i i ustanovení souvisejících
zákona þ.100/2001 Sb. Požaduji proto
provedení vyhodnocen vlivĤ zmČny na životní
prostĜedí (SEA). Bez tohoto vyhodnocení
nelze zmČnu vydat.

nesouhlas

- 4) Obáváme se, že budou ohroženy stavby
rodinných a bytových domĤ v blízkosti tunelu.
Ohrožení mĤže nastat už pĜi provádČní
stavby tunelu a dále dynamickým namáháním
pĜi jeho provozu.

nesouhlas

- Žádáme o urychlené zaĜazení do zmČny
Z1000/00 nebo jiné (než bude na povrchu v
Povltaví dobudovaný MO 0079 - Blanka nutná zmČna ÚP!) Žádáme odpovČdné
urychlené stanovisko.

Požadavek není možné s ohledem na
schválené zadání zmČny Z1000/00 ÚP
SÚ hl.m.Prahy Ĝešit v rámci návrhu
zmČny Z1000/00. Požadavek je
provČĜován v Ĝešení konceptu nového
ÚP hl.m.Prahy.

- Žádáme, aby byl návrh zmČny Z1000/00
pĜepracován, dán do souladu s PUR 2008 a
s Rozhodnutím EP a Rady 1692/96ES a
uveden tak do zákonného stavu :
1. Korekce odchylek od
podrobnČjších dokumentací. Návrh zmČny
promítá do územního plánu mimo jiné
podobu mimoúrovĖové kĜižovatky MÚK
Dubeþ (souþást stavby SOKP 511 BČchovice
- D1) v takovém stavu, jak ji vymezuje
dokumentace k územnímu Ĝízení. KĜižovatka
SOKP MÚK Dubeþ nemĤže být v této
podobČ realizována, neboĢ nesplĖuje
zákonné hygienické limity hluku, je v rozporu
se zákonem þ.258/2000 Sb.,o ochranČ
veĜejného zdraví a s naĜízením vlády
þ.148/2006 Sb., o ochranČ zdraví pĜed
nepĜíznivými úþinky hluku a vibrací a v
rozporu s Ústavou ýR. Nesouhlasíme s tím,
aby stavba MÚK Dubeþ byla zaþlenČna do
územního plánu SÚ hl.m.Prahy v této
podobČ, neboĢ toto umístČní závažnČ
ohrožuje zdraví bČchovických obyvatel,
narušuje jejich Ústavou ýR zaruþená práva
na ochranu zdraví a na zdravé životní
prostĜedí a pĤsobí i porušování vlastnických
práv mnoha bČhovických majitelĤ
nemovitostí.
- Na stavbu SOKP 511 BČchovice - dálnice

ZmČna je v souladu s PUR ýR 2008.
SOKP vþetnČ kĜižovatek Není
navrhován jako nový prvek v území
zmČnou Z 1000/00, nýbrž je pĜevzat z
platného ÚPn SÚ. Detaily ochrany okolí
kĜižovatek budou souþástí územní
pĜípravy jednotlivých staveb a jejich
EIA zámČrĤ. Okolí lze bezpochyby
ochránit technickými prostĜedky tak,
aby to bylo v souladu s hygienickými
pĜedpisy, takže není dĤvod takové
Ĝešení nepĜipustit v ÚPn nebo jeho
zmČnČ.??????
PĜedmČtem ZmČny Z 1000/00 není
zaþleĖování MUK Dubeþ do územního
plánu. To bylo uþinČno schválením ÚP v
roce 1999 a posléze stabilizováno
zmČnou 950. ZmČna Z 1000/000
provedla jen dílþí upĜesnČní na základČ
podrobnjČšího podkladu v souladu se
zadáním.

272 Obþanské sdružení Za naši budoucnost

293 Obþanské sdružení Zdravé životní prostĜedí, Božena
Balíková, Dr.Petra Šubrtová
nesouhlas

nesouhlas

Úprava zákresu SOKP podle
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D1 bylo 8.12.2008 vydáno ÚR
(nepravomocné) bylo rozhodováno o
umístČní stavby a vyhlášení ochranného
hlukového pásma podél celé stavby, které
zahrnuje 2/3 obytné þtvrti BČchovice (dĜíve
Stará Dubeþ). Ochranné hlukové pásmo
legalizuje nezákonný nadlimitní hluk v obytné
þtvrti, zatíží bČchovické obþany stavební
uzávČrou na stavby zdravotnické, školské a
bytové.

nesouhlas

nesouhlas

nesouhlas

- Žadatel o umístČní stavby SOKP 511 ěSD v
dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o
umístČní stavby již vycházel ze stavu ÚP po
vydání zmČny Z1000/00, proto dne 8.12.2009
umísĢovaná stavba nebyla v souladu s
platným ÚP SÚ hl.m.Prahy.
- Návrhem zmČny Z1000/00 dle dokumentace k
územnímu Ĝízení SOKP - Stavba 511
porušují zákony ýR a normy EU, neboĢ v
zastavČném obytném území vymezují plochy
pro koridor stavby SOKP, který je souþástí
transevropské silniþní sítČ TEN-T, pĜiþemž
provozem na této komunikaci dojde k
výtraznému zhoršení zdravotnČ hygienických
pomČrĤ v BČchovicích i dalších Mý.
Zejména v Dolních Poþernicích - þtvrti
Vinice bude zásadnČ hygienicky ohrožováno
plánované VRÚ Dubeþ - ŠtČrboholy - Dolní
MČcholupy, které je v souþasné dobČ
plánováno v oblasti tČsnČ sousedící s
plánovanou stavbou SOKP 511, za
problematickou MÚK Dubeþ.
- Území by mČlo být posouzeno v synergii
vlivĤ všech plánovaných staveb : SOKP 511,
zkapacitnČní SOKP 510 - Satalice BČchovice, stavbou 4 pruhové pĜeložky
ýeskobrodské silnice I/2, stavbou
vysokorychlostní tratČ VRT Praha - Brno VídeĖ/ Bratislava. Mimo to je zde plánováno
zmínČné VRÚ s obytnými a universitními
stavbami,rekreaþní park Dubeþ, v tČsné
blízkosti SOKP 511; SOKP 511 a pĜeložka
ýeskobrodské I/12 odĜíznou BČchovice a

podrobnČjší pĜípravné dokumentace
stavby je v souladu se zadáním zmČny a
nemČní významnČ ani koncepci
dopravy, ani vlivy upĜesnČného Ĝešení
na životní prostĜedí a veĜejné zdraví
oproti Ĝešení schválenému v ÚP SÚ hl.
m. Prahy z roku 1999. Ochranu okolního
území pĜed negativními vlivy do souladu
s hygienickými pĜedpisy jsou schopna
zajistit použitá technická Ĝešení a další
opatĜení (vedení trasy SOKP zþásti v
tunelu, zþásti v terénních záĜezech, ev.
s doplnČním protihlukových stČn), navíc
vzhledem k obsahu schváleného ÚP SÚ
hl.m.Prahy VÚC Pražského regionu
nemá vedení koridoru SOKP k
obsažené variantČ „J“ reálnou
alternativu. Je zcela vylouþeno a v
rozporu se zájmem na ochranČ životního
prostĜedí a veĜejného zdraví daleko
vČtších poþtĤ obyvatel vnitĜní Prahy,
aby SOKP zĤstal v této þásti Prahy
nerealizován.
Stavba Pražského okruhu 511 je v
souladu s platným Ú SÚ hl.m.Prahy.:

Stavba 511 Pražského okruhu není
umisĢována do zastavČného obytného
území, ale do funkþních ploch pro
komunikace vymezené platným územním
plánem.

Požadavek se týká synergického
vyhodnocování zdrojĤ hluku rozdílného
charakteru, pro které jsou stanoveny
rozdílné hygienické limity. Stanovené
limity využití území musí být pĜi
zpracování územnČ plánovací
dokumentace, dokumentace k územnímu
a stavebnímu Ĝízení, využitím území a v
provozu staveb v souladu s platným ÚP
SÚ hl.m.Prahy a právními pĜedpisy
respektovány.
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nesouhlas

nesouhlas

252 Obþanské sdružení DĤm Píseþná 449/3, Mgr. Kamila
Borýsková
nesouhlas

Dubeþ od PP Litožnice - dojde k narušení
životního prostĜedí a pohody obþanĤ této
þásti Prahy.
- V souþasné dobČ jsou BČchovice zatíženy
hlukem nad zákonnými hygienickými limity
(viz Hlukové mapy MZd ýR). Žádáme, aby
celková situace v BČchovicích a zmČna
Z1000/00 byla komplexnČ posouzena z
hlediska vlivĤ na životní prostĜedí.
- Vymezení ploch pro umístČní SOKP 511,
jakožto souþásti transevropské dálniþní sítČ
TEN-T do tČsné blízkosti rezidenþnČ
zastavČného území BČchovic (Nové Dubþe)
je v pĜímém rozporu s vládou ýR schválenou
Politikou územního rozvoje 2008.
SOKP je souþástí transevropské dálniþní
sítČ TEN-T v rámci IV.multimodálního
koridoru od roku 2004 (na základČ pĜístupové
smlouvy ýR k ES). UmísĢování komunikací
sítČ TEN-T musí vycházet z Rozhodnutí
Evropského Parlamentu a Rady
þ.1692/96/ES o hlavních smČrech
Spoleþenství pro rozvoj transevropské
dopravní sítČ. SOKP 511 nevyhovuje
požadavkĤm þl.9 body 1.-3. Kapitoly 7, þásti 2
- Silniþní síĢ (svazku 2, strany 367 ÚĜedního
vČstníku Evropské unie v þeském jazyce)

Požadavek nebyl obsažen ve
schváleném zadání zmČny Z1000/00 ÚP
SÚ hl.m.Prahy a mČl by být uplatnČn.

Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahynemohla dle
zadání mČnit koncepci systémĤ ani
prĤbČh koridorĤ komunikaþní sítČ,
pĜehodnocení vedení Pražského okruhu
nemohlo být zmČnou Ĝešeno.
PĜipomínku nelze akceptovat.
Trasa Pražského okruhu vyhovuje
koridoru vymezeném PUR ýR 2008 a
požadavkĤm na nČj kladeným. Pražský
okruh vyvádí tranzitní dopravu z
intenzivnČ urbanizovaných území do
vnČjšího pásma mČsta s podstatnČ nižší
intenzitou zastavČní do vymezeného
koridoru.
Pražský okruh je specifickým prvkem
dopravní sítČ ýR v kontextu TEN-T,
protože slouží nejen pro tranzitní
dopravu, ale zejména pro dopravu
zdrojovou a cílovou a pro pĜenášení
dopravních vztahĤ mezi okrajovými
þástmi hl. m. Prahy.

- Lokalita sídlištČ Píseþná (k.ú.Troja) je
stabilizované území s vymezenými kódy
funkþních ploch OB a SV, tzn. území þistČ
obytné a všeobecnČ smíšené. Doposud byly
plochy zelenČ v sídlišti oznaþeny jako území
se zvýšenou ochranou zelenČ. Ve zmČnČ
Z1000/00 žádné podobné opatĜení
nenacházíme. Naopak, novČ navrhované
využití území umožĖuje další zahušĢování
stabilizovaného území a neúnosné navýšení
poþtu potenciálních obytných staveb a tím
napomáhá k pĜetížení území z dĤvodĤ vysoké
zalidnČnosti. Žádáme, aby v novém územním
plánu byly pozemky sídlištČ Píseþná sloužící jako veĜejnČ pĜístupná zeleĖ a
sportovní plochy pro dČti - ochránČny pĜed
možností zástavby. Požadujeme, aby
uvedené pozemky byly oznaþeny znaþkou
ZMK - zeleĖ mČstská a krajinná a navíc
opatĜeny znaþkou (.) - zelenČ vyžadující
zvláštní ochranu.

Požadavku nebude vyhovČno.
PĜipomínka je bezpĜedmČtná; obytné
území je v dotþené lokalitČ je oznaþeno
se zvýšenou ochranou zelenČ jako v
platném ÚP SÚ hl.m.Prahy.
PodnČty do nového územního plánu je
možné uplatnit v rámci veĜejného
projednání konceptu ÚP hl.m.Prahy.

- ZahrádkáĜské osady, lodČnice a sportovištČ
byly pĤvodnČ souþástí územního plánu. Po

VČcné zmČny využití tohoto území byly
projednány v rámci zmČny Z0720/00

223 Obþanské sdružení LibeĖský ostrov
nesouhlas
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290 Obþanské sdružení Nad DrahaĖským údolím, Hana
Francová
nesouhlas
244 Obþanské sdružení Osada Sadová, Ing.Eva Trejbalová
nesouhlas

nesouhlas

nesouhlas

povodni roku 2002 došlo ke zmČnám. Žádají
o zapracování podnČtu na pozemku
p.þ.4004/1 (zachování zahrádkáĜské osady)
dle územní studie projekt za záchranu
pĜírodního a kulturního dČdictví
(ak.arch.S.Toman, 2006, þ.j.315668/07).

ÚPSÚ hl.m.Prahy. Nové požadavky na
zapracování zmČn do územního plánu
lze Ĝešit až v konceptu nového ÚP
hl.m.Prahy.

- viz 121 - vyjádĜení Mý Dolní Chabry
- Nesouhlasí s návrhem rozšíĜení veĜejnČ
prospČšné stavby Pražského silniþního
okruhu v úseku RuzynČ - BĜezinČves, stavba
518 a 519 v rámci návrhu zmČny Z1000/00 a
podává následující pĜipomínky :
- 1. PoĜizovatel a zpracovatel zmČny
postupoval v rozporu se schváleným
zadáním, když v odĤvodnČní uvedl, že korekce
vymezení SOKP 518 vČtšího rozsahu vznikly
na základČ upĜesnČní trasy dle dokumentace
k územnímu Ĝízení. Tento postup odporuje
stavebnímu zákonu neboĢ nadĜazuje nižší
stupeĖ územnČ plánovací dokumentace
(dokumentace k územnímu Ĝízení) vyššímu
stupni územnČ plánovací dokumentace (ÚP
SÚ hl.m.Prahy). Namítáme, že schválené
zadání zmČny Z1000/00 požadavek
upĜesnČní trasy SOKP podle DUR
neobsahuje a tento postup nemá oporu ani ve
stavebním zákonu.
- 2. ZmČna Z1000/00 je v þásti SOKP v
rozporu s Politikou územního rozvoje 2008
(þlánek 23)SOKP v trase J vytváĜí úzké hrdlo,
neboĢ dojde k mísení tranzitní dopravy (síĢ
TEN-T) s dopravou dálkovou a mČstskou.
Stavba není
umístČna v dostateþném odstupu od obytné
zástavby hl.m.Prahy, ale prochází jeho
intenzivnČ zastavČnou þástí - Mý Praha Suchdol a územím Mý Praha - Lysolaje.
Požadujeme, aby zmČna Z1000/00 vypustila
veškeré zmČny, které souvisí se SOKP v
nevyhovující trase J, která není v souladu s
PÚR 2008.

ZmČna Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy
nerozšiĜovala vymezení VPS pro stavby
Pražského okruhu. Dílþí úprava
vymezení VPS byla provedena pouze u
severního portálu tunelu RybáĜka s
ohledem na úpravy hranic funkþního
využití.
Návrh zmČny Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy pĜejímá platné územní
rozhodnutí P19 13363/2007 platné od
5.2.2008, které nezpochybĖuje a
využívá je jako zpĜesĖující podklad.
Uvedené pochybnosti jsou ve smyslu
zákona þ.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním Ĝádu (stavební
zákon) v platném znČní irelevantní.

Vedení trasy SOKP kolem Prahy je v
PUR 2008 obsaženo v trase,
odpovídající platnému ÚP SÚ
hl.m.Prahy. UmístČní dopravního
koridoru TEN-T v severozápadní þásti
hl.m.Prahy není navrhováno zastavČným
územím, s výjimkou tunelových úsekĤ
do zastavČného území zasahujících
výduchy, výjezdy.
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy nemohla
dle zadání mČnit koncepci systémĤ ani
prĤbČh koridorĤ komunikaþní sítČ,
pĜehodnocení vedení Pražského okruhu
nemohlo být zmČnou Ĝešeno.
PĜipomínku nelze akceptovat.
Trasa Pražského okruhu vyhovuje
koridoru vymezeném PUR ýR a
požadavkĤm na nČj kladeným. Pražský
okruh je specifickým prvkem dopravní
sítČ ýR v kontextu TEN-T, protože
slouží nejen pro tranzitní dopravu, ale
zejména pro dopravu zdrojovou a
cílovou a pro pĜenášení dopravních
vztahĤ mezi okrajovými þástmi hl. m.
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nesouhlas

nesouhlas

- 3.Vedení SOKP v trase J,obsažené ve
zmČnČ Z1000/00 je v rozporu se stanoviskem
MŽP þ.j.NM700/1327/2020/OPVŽ/02 e.o.
ze dne 30.4.2002 (EIA).ZávČrem uvedeného
posouzení vlivu na životní prostĜedí je
požadavek jednoznaþného upĜednostnČní
varianty Ss pĜed variantou J. Preferenci trasy
Ss ve stanovisku MŽP znovu potvrdilo
dopisem þ.j.25899/ENV/09 a 1635/M/09 ze
dne 20.4.2009. Požadujeme, aby zmČna
Z1000/00 vypustila veškeré zmČny územního
plánu, které souvisí s SOKP v nevyhovující
trase J, která není v souladu s výše
uvedeným stanoviskem EIA.
- 4. OS namítá, že návrh zmČny Z1000/00 v
þásti zmČn navržených v souvislosti s
koridorem SOKP jako souþásti sítČ TEN-T
je v rozporu s rozhodnutím EP a Rady
þ.1692/96 ES, podle kterého musí trasy
koridorĤ být vedeny mimo intenzivnČ
zastavČné þásti mČsta a v dostateþném
odstupu od bytové zástavby. V roce 1999 byla
v Územním plánu sídelního útvaru
hl.m.Prahy schválena jižní trasa SOKP bez
tehdy provedeného posouzení vlivĤ koncepce
na životní prostĜedí (SEA). Trasa byla
schválena v technických parametrech
odpovídajících expresnímu okruhu. V dobČ
schvalování a vydání zmČny Z1000/00 je však
SOKP souþástí transevropské dálniþní sítČ
TEN-T s dvojnásobným poþtem jízdních
pruhĤ, což znamená významnou zátČž na
životní prostĜedí oproti pĤvodnímu zámČru.
Varianta Ss (stanovisko MŽP ze dne
30.4.2002 a studie Mott MacDonald Praha
spol. s.r.o.) je pĜíznivČjší z hlediska rizika s
ohledem na životní prostĜedí, je delší, ale o
12 miliard Kþ levnČjší a vedení trasy Ss
severnČ pĜes území ěeže je proveditelné.

Prahy. To je dáno pĜevládajícím vlivem
pražské aglomerace z hlediska
generování dopravních vztahĤ nad
tranzitem. Naopak vidíme jako velmi
efektivní a zároveĖ jako úþelné využití
území jeho využití pro tranzitní dopravu
a pro ostatní dopravní vztahy.
VzdálenČjší poloha od území hl. m.
Prahy proto vyvolává pokles atraktivity
Pražského okruhu pro netranzitní
dopravní vztahy a podstatnČ více
zatČžuje intenzivnČ obydlené þásti
mČsta zejména pak v severozápadní
þásti; pĜevážná þást úsekĤ, které jsou v
blízkém kontaktu s obytnou zástavbou,
vedena podpovrchovČ.
Stanovisko MŽP ýR v rámci posouzení
vlivu stavby na životní prostĜedí
doporuþilo realizovat variantu Ss, ale
zároveĖ pĜipustilo jako krajní Ĝešení k
realizaci variantu J v pĜípadČ, že
projednání konceptu ÚP VÚC
Pražského regionu vylouþí možnost
realizace varianty Ss. Tím, že byl ÚP
VÚC PR schválen s variantou J SOKP,
došlo k vylouþení varianty Ss.

PĜedmČtem Ĝešení zmČny Z1000/00 ÚP
SÚ hl.m.Prahy není zmČna dopravní
koncepce platného ÚP SÚ hl.m.Prahy
(viz schválené zadání zmČny
Z1000/00), tj. ani pĜehodnocení prĤbČhu
trasy Pražského okruhu. Rozhodnutí
EP nestanovuje požadavky ma
konkrétní Ĝešení trasy. UmístČní
koridoru Pražského okruhu není v
rozporu s Rozhodnutím 4692/96/ES. Z
textu Rozhodnutí vyplývá, že do sítČ
TENT-T jsou zahrnovány o obchvaty
hlavních sídleních útvarĤ. V této
souvislosti je dĤležitý þlánek 4 písm.e),
podle nČhož opatĜení spoleþenství
zahrnují optimální kombinaci oborĤ
dopravy, mezi jiným vytváĜením uzlĤ
propojení, které budou v pĜípadČ zboží
umístČny pokud možno mimo mČstská
centra, aby se umožnil efektivní
intermodální provoz.
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy nemohla
dle zadání mČnit koncepci systémĤ ani
prĤbČh koridorĤ komunikaþní sítČ,
pĜehodnocení vedení Pražského okruhu
nemohlo být zmČnou Ĝešeno.
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- 5. UmístČní stavby SOKP 518 není v souladu
s cílem územního plánování, neboĢ
negativními vlivy na životní prostĜedí ve
srovnání s variantou Ss pĜispČje k nežádoucí
fragmentaci krajiny, zasahuje hustČ
obydlené þásti Prahy a narušuje soudržnost
spoleþenství obyvatel dotþeného území.

nesouhlas

- 6. ZámČr žadatele není v souladu s úkoly
územního plánování, neboĢ varianta umístČní
stavby v trase J je podle zveĜejnČných
expertních studií finanþnČ podstatnČ
nároþnČjší než varianta umístČní stavby v
trase Ss, což nevytváĜí podmínky pro
hospodárné vynakládání prostĜedkĤ z
veĜejných rozpoþtĤ, a pĜi umístČní stavby v
trase J nebyly uplatĖovány poznatky ekologie,
vyjádĜené ve stanovisku MŽP z roku 2002.
- 7. Stavba SOKP umístČná podle ÚP SÚ
hl.m.Prahy po schválení zmČny Z1000/00
bude zatČžovat okolí nad míru nezbytnou
hlukem, emisemi a vibracemi, které budou
pĜekraþovat hygienické limity a je zĜejmé, že
tím dojde k porušení zákona þ.258/2000 sb.,
o ochranČ veĜejného zdraví.UmístČní
koridoru transevropské komunikace sítČ
TEN-T zhorší podmínky životního prostĜedí,
pĜekraþováním hygienických limitĤ
pĜinejmenším z hlediska hluku, þástic PM
10, pĜízemního ozónu O3 i bez pĜihlédnutí k
dalším plánovaným stavbám zatČžujícím
životní prostĜedí v daném území (rozšíĜení
letištČ RuzynČ). Požadují vypuštČní
veškerýchzmČn, souvisejících s jižní trasou
SOKP z návrhu zmČny Z1000/00.
Z 1000 / 00 návrh

nesouhlas

PĜipomínku nelze akceptovat. Koridor
Pražského okruhu vyhovuje koridoru
požadavkĤm uvedeným v Rozhodnutím
EP a Rady 1692/96, protože vyvádí
tranzitní dopravu z intenzivnČ
urbanizovaných oblastí Prahy do
koridoru po obvodu Prahy, který patĜí
do vnČjšího pásma mČsta, které již není
intenzivnČ urbanizováno.
Požadavek není možné Ĝešit v procesu
probíhajícího Ĝízení o vydání zmČny
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy ani není v
kompetenci vypoĜádání úĜadem
územního plánování. O posuzování
dokumentace zmČny Z1000/00 z
hlediska vlivu koncepce na životní
prostĜedí rozhoduje pĜíslušný orgán, v
tomto pĜípadČ OOP MHMP.
Proti fragmentaci krajiny jsou v
podrobnČjší dokumentaci navržena
pĜíslušná opatĜení (místní pĜekrytí þi
podchody vozovky).
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy nemohla
dle zadání mČnit koncepci systémĤ ani
prĤbČh koridorĤ komunikaþní sítČ ani s
ohledem na uvádČné argumenty,
pĜehodnocení vedení Pražského okruhu
nemohlo být zmČnou Ĝešeno.

Požadavky platných právních pĜedpisĤ
jsou návrhem zmČny Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy respektovány (viz
stanoviska MMR ýR k návrhu zmČny
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy
(2006-2009). Navrhovaná zmČna je v
souladu s cíly a úkoly ÚP uvedenými ve
stavebním zákonu a umístČní trasy
SOKP není pĜedmČtem zmČny Z1000/00
ÚP SÚ hl.m.Prahy (jedná se o korekci
trasy).
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281 Obþanské sdružení zdravé Lysolaje, PhDr. VojtČch Brettl,
Eva Koneþná
nesouhlas

- 8. ZmČnou je mČnČno funkþní využití, napĜ. v
souvislosti se stavbou SOKP, s redukcí
ploch zelenČ v rámci celomČstského systému
zelenČ, zmČnami obsahu funkþních
regulativĤ.Namítáme, že zmČna Z1000/00
není pouhou formální úpravou územního
plánu, ale podstatnou zmČnou územního
plánu a tím je obsah zmČny v rozporu se
schváleným zadáním.
- 9.Stanovisko MŽP ze dne 9.9.2009, vydané
podle §10g zákona þ.100/2001 Sb., k návrhu
koncepce Aktualizace Strategického plánu
hl.m.Prahy je podmínČno ve vztahu k SOKP
podmínkou, že tato stavba bude v navazující
územnČ plánovací dokumentaci povinnČ
podléhat SEA. Jestliže obsahem zmČny
Z1000/00 je další rozšíĜení této stavby se
zmČnami funkþního využití ploch pozemkĤ,
jestliže zmČna Z1000/00 umožĖuje na rozdíl
od souþasného ÚP umístČní podzemních
parkovišĢ do ploch parkové zelenČ (ZP) a
umožĖuje úbytek celomČstského systému
zelenČ ve prospČch staveb, jedná se
nepochybnČ o koncepþní zmČnu ÚP SÚ
hl.m.Prahy, která musí být posouzena z
hlediska vlivĤ na životní prostĜedí.
Požadujeme, aby obsah zmČny Z1000/00 byl
posouzen z hlediska vlivĤ na životní prostĜedí
SEA.
- Ze všech výše uvedených dĤvodĤ
vyjadĜujeme nesouhlas s návrhem Z1000/00
ÚP SÚ hl.m.Prahy a požadujeme
pĜepracování ve smyslu výše uvedených
pĜipomínek a aby návrh zmČny byl dán do
souladu s výše uvedenými zákonnými
pĜedpisy.
- Z návrhu zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy
považujeme za nutné se ohradit proti dvČma
velkým zámČrĤm, které jsou zcela chybné,
stojící na zastaralých pĜedstavách a
nezpĤsobilé pro 21.století.
1. SOKP (Pražský
okruh) v úseku BĜezinČves - RuzynČ v jižní
trase - Postavit silniþní obchvat Prahy kolem
Lysolají a Suchdolem ve vzdálenosti cca 5km
od pražského Hradu považujeme za
absurdní. KromČ dĤsledkĤ zámČru na zdraví
by byla zatažena tranzitní doprava do
nepĜimČĜené blízkosti vnitĜního mČsta,
znehodnotil a zneuctil rezidenþní a rekreaþní
lokality na území Prahy. To by pĜineslo
navazující negativní dopady zatažení

Trváme na tom, že z hlediska
celomČstské koncepce jde o zmČny
nepodstatné a také zmČny jejich
pĜípadných vlivĤ na životní prostĜedí
oproti pĤvodnímu zákresu jsou v
kontextu s dosaženým pĜínosem pro
životní prostĜedí v celém hlavním mČstČ
Praze zcela marginální.
ZmČna Z 1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy
není "navazující územnČ plánovací
dokumentací" ve smyslu stanoviska
MŽP k Aktualizaci Strategického plánu
hl. m. Prahy, neboĢ SOKP novČ
nenavrhovala, ale pĜebírala z platného
ÚP SÚ hl. m. Prahy jen s drobnými
upĜesnČními, jak je vysvČtleno v
komentáĜi k bodu 244/1. Navíc bylo a je
k jednotlivým stavbám SOKP
poĜizováno vyhodnocení EIA zámČrĤ, s
daleko vČtší podrobností znalostí o
zasazení do terénu a o technickém
Ĝešení, které územní plán nebo jeho
zmČna nemohou postihnout, takže tento
veĜejný zájem je v pĜípravČ a v Ĝízeních
o umístČní a povolení stavby dostateþnČ
ošetĜen. UmístČní podzemních parkovišĢ
v plochách zelenČ nemusí vést k
redukci této zelenČ - lze ji pĜi vhodném
technickém Ĝešení zastĜešení na tČchto
plochách zachovat.
Požadavek nebude akceptován. Návrh
dokumentace zmČny Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy je zpracován v souladu s
platnými právními pĜedpisy.

PĜedmČtem zmČny Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy nebyla zmČna dopravní
koncepce. ZmČna Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy nemČní trasu Pražského
okruhu (SOKP), pouze upĜesĖuje
hranici funkþních ploch na základČ
podrobnČjší projektové dokumentace
stavby SOKP. Obsluha území MHD a
odpovídající rekreaþní funkce zĤstává
nezmČnČna a je zajištČna i do budoucna.
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tranzitní dopravy ještČ dál do centra mČsta
až pĜes mČstský okruh od Hradþan po
Barrandovský most (vytvoĜení nové SJ
magistrály).
- ZámČr SOKP (Pražského okruhu) v úseku
BĜezinČves - RuzynČ je v rozporu s
usnesením RHMP þ.1524 ze dne 4.11.2008
k návrhu zásad základních prvkĤ tvorby
Zeleného pásu hl.m.Prahy, kde je uvedeno
"je tĜeba hledat možnosti doplnČní zelenČ na
území HoromČĜic (pĜi hranici Prahy) a
analogicky tomu v západní þásti Lysolaj a
Suchdola; došlo by tak k logickému provázání
na tzv. Kozí hĜbety, Tiché údolí a Roztocký
háj."
- Plán rozšiĜovat letištČ Praha - RuzynČ systém 3 vzletových a pĜistávacích drah
smČrem k centru mČsta je nesmyslný.
Trváme na dodržování hygienických limitĤ v
naší mČstské þásti.

nesouhlas

- Oba navrhované zámČry a jejich hlukové
dopady neodpovídají stávajícím regulacím
hluku v pĜírodním parku Housle v Praze 6 Lysolajích, který je zvláštČ chránČným
územím. Požadujeme pĜepracovat návrh
zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy se
zohlednČním :

nesouhlas

- 1. Respektování usnesení RHMP þ.1524 ze
dne 4.11.2008 ohlednČ tvorby zeleného pásu

nesouhlas

- 2. Dodržování platných regulací hluku a
hygienických limitĤ v Mý Praha - Lysolaje a
pĜírodním území Housle.
- 3. vypuštČní z návrhu zmČny Z1000/00 úpravy
funkþního využití ploch související s jižní
trasou "J" SOKP, které by pĜi realizaci
zámČru využití zpĤsobovaly porušování

nesouhlas

Realizace SOKP neznemožĖuje hledání
vazeb zelenČ mezi HoromČĜicemi a
Prahou. Možnosti založení zeleného
pásu budou provČĜovány v rámci
pĜípravy nového ÚP hl.m.Prahy.

PĜipomínka je bezpĜedmČtná. ZmČna
Z0939/00 - rozšíĜení letištČ RuzynČ
není v Ĝešení návrhu zmČny Z1000/00
ÚP SÚ hl.m.Prahy obsažena.
Souþástí zmČny Z 1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy není pĜehodnocení koncepce
rozvoje letištČ Praha a ani realizace
paralelní dráhy.
Návrh vedení SOKP a úpravy zákresu
SOKP podle podrobnČjší pĜípravné
dokumentace stavby jsou v souladu se
zadáním zmČny a nemČní významnČ ani
koncepci dopravy, ani vlivy
upĜesnČného Ĝešení na životní prostĜedí
a veĜejné zdraví oproti Ĝešení
schválenému v ÚP SÚ hl. m. Prahy z
roku 1999. Uvést ochranu pĜírodního
parku Housle pĜed negativními vlivy
hluku z dopravy do souladu s
hygienickými pĜedpisy jsou schopna
zajistit použitá technická Ĝešení a další
opatĜení (vedení trasy SOKP zþásti v
tunelu, zþásti v terénních záĜezech, ev.
s doplnČním protihlukových stČn v
blízkosti obytné zástavby). Je zcela
vylouþeno a v rozporu se zájmem na
ochranČ životního prostĜedí a veĜejného
zdraví daleko vČtších poþtĤ obyvatel
vnitĜní Prahy, aby SOKP zĤstal v této
þásti Prahy nerealizován.
Usnesení je respektováno. Možnosti
založení zeleného pásu budou
provČĜovány v rámci pĜípravy nového
ÚP hl.m.Prahy.
Požadavky platných právních pĜedpisĤ
jsou návrhem zmČny Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy respektovány.
PĜedmČtem Ĝešení zmČny Z1000/00 ÚP
SÚ hl.m.Prahy není zmČna dopravní
koncepce platného ÚP SÚ hl.m.Prahy
(viz schválené zadání zmČny Z1000/00
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zákonĤ ýR, pĜedevším hygienických limitĤ.

nesouhlas

- 4. Respektování stanoviska MŽP dle zákona
þ.244/1992, EIA þ.j.NM700/1327/2020/OPVŽP/02 ze dne
30.4.2002 a bylo z návrhu zmČny vypuštČny ty
úpravy funkþního využití ploch, které nejsou v
souladu s cíli územního plánování a souvisí s
jižní trasou a severozápadním segmentem
SOKP.

nesouhlas

- 5.aby bylo provedeno vyhodnocení vlivĤ na
životní prostĜedí (SEA). Bez tohoto
vyhodnocení nelze podle mého názoru
zmČnu Z1000/00 vydat.

nesouhlas

- 6. Aby byl návrh zmČny Z1000/00 dán do
souladu s Politikou územního rozvoje 2008 a
s Rozhodnutím EP a Rady 1692/96 ES.

ÚP SÚ hl.m.Prahy), tj. ani pĜehodnocení
prĤbČhu trasy Pražského okruhu.
Stanovené hygienické limity pro využití
území musí být pĜi zpracování územnČ
plánovací dokumentace, dokumentace k
územnímu a stavebnímu Ĝízení a
provozem staveb a využitím území v
souladu s platným ÚP respektovány.
ZmČna Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy
podle zadání a v souladu s cíli územního
plánování provedla pouze upĜesnČní
funkþních ploch na základČ
podrobnČjších podkladĤ a
nepĜehodnocovala prĤbČh Pražského
okruhu.
V doporuþení MŽP ýR, vydaném
30.4.2002 je uvedeno doporuþení
raelizace barianty Ss, ale zároveĖ jako
krajní Ĝešení možné vedení trasy
komunikace dle varianty J v pĜípadČ, že
projednání konceptu VÚC Pražského
regionu vylouþí možnost realizace
varianty Ss. Tím že byl ÚP VÚC
schválen ve variantČ J, došlo k
vylouþení varianty Ss.
O nutnosti posouzení vlivĤ na životní
prostĜedí rozhoduje pĜíslušný orgán,
kterým je OOP MHMP ve fázi
projednání návrhu zadání pĜíslušné
územnČ plánovací dokumentace. Na
základČ žádosti poĜizovatele se OOP
MHMP
þ.j.S-MHMP-053836/2009/1/OOP/VI ze
dne 12.2.2009 opČtovnČ vyjádĜil k
požadavkĤm na zpracování
vyhodnocení vlivĤ na udržitelný rozvoj
a potĜebČ doplnČní dokumentace návrhu
zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy o
tento rozbor. Požadavek na zpracování
a projednání vlivu koncepce na životní
prostĜedí (SEA) nebyl pĜíslušným
úĜadem vznesen.
UmístČní dopravního koridoru
Pražského okruhu není v rozporu s
Rozhodnutím 1692/96/ES. Z tohoto
Rozhodnutí vyplývá, že do sítČ Ten-T
jsou zahrnovány i obchvaty hlavních
sídelních útvarĤ. Této souvislosti je
dĤležitý þlánek 4 písm. e), podle nČhož
opatĜení Spoleþenství zahrnují optimální
kombinaci oborĤ dopravy, mezi jinými
vytváĜením uzlĤ propojení, které budou
v pĜípadČ zboží umístČny pokud možno
mimo mČstská centra, aby byl zajištČn
efektivní intermodální provoz.
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275 Olga DvoĜáþková, JiĜí DvoĜáþek
nesouhlas

- viz 224 pro pozemky p.þ.1374/67 v k.ú. Dolní
Chabry

nesouhlas

- VČcnČ shodná pĜipomínka s pĜipomínkou
þ.223. ZahrádkáĜské osady, lodČnice a
sportovištČ byly pĤvodnČ souþástí územního
plánu. Po povodni roku 2002 došlo ke
zmČnám. Žádají o zapracování podnČtu na
pozemku p.þ.4004/1 (zachování
zahrádkáĜské osady) dle územní studie
projekt za záchranu pĜírodního a kulturního
dČdictví (ak.arch.S.Toman, 2006,
þ.j.315668/07).
- Urgujeme Vaše odpovČdi na naše podnČty z
roku 2007 a 2008, které jsme doposud
neobdrželi, což je mimo jiné porušením
správního Ĝádu.

236 OS LibeĖský ostrov, Ing.B.Petrová

nesouhlas

289 Pavel Franc, Hana Francová

viz 223.

Nesouvisí s projednávanou zmČnou.

nesouhlas

- viz 224 pro pozemky p.þ.1016/144, 1016/156
k.ú.ýimice

nesouhlas

- Navrhovaná komunikace 58/DK/25/Horní
Poþernice - komunikaþní propojení areálu
CýM s ul. Božanovickou, sestávající z
podjezdu pod Východní spojkou a tzv.
komunikací Robotice je nadbyteþná.
Vzhledem k tomu, že Horní Poþernice budou
po realizaci napojení v ulici Bystrá a Ve
Žlíbku napojeny již ve þtyĜech místech na
rychlostní komunikace s pĜímým napojením
na pražský okruh a ýCM, je investice do
pátého napojení spolu se souvisejícími
protihlukovými a protiemisními opatĜeními
naprosto nadbyteþná.

Požadavek není možné uspokojit v
rámci návrhu zmČny Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy, neboĢ neodpovídá
schválenému znČní zadání této zmČny.
Požadavek doporuþujeme uplatnit v
rámci veĜejného projednání konceptu
ÚP hl.m.Prahy.

nesouhlas

- Vlastník pozemkĤ p.þ.1253/19,23,27a 30 v
k.ú. Troja podává námitku . ýást zahrady,
která patĜí k rodinnému domu (p.þ.1253/23 a
1253/30 v k.ú.Troja) má funkþní využití SO6 nauþné a poznávací aktivity a þást leží v zónČ
þistČ obytné. Nesouhlasí s navrženým
funkþním využitím pozemkĤ p.þ.1253/23 a
1253/30 v k.ú. Troja a požaduje, aby funkþní
využití území bylo zmČnČno na OB - þistČ
obytné.

nesouhlas

- Navrhované funkþní využití není možné v
budoucnu naplnit, zmČna Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy zcela opaþným smČrem oproti
cílĤm a úkolĤm územního plánování dle § 18
a 19 zákona þ.183/2006 Sb. a nelze ji tak v
této podobČ schválit (vydat). Požadavek, aby
zmČna Z1000/00 nebyla v nyní pĜedkládané

Úkolem Z1000/00 Úp SÚ hl.m.Prahy
nebyly zásadní zmČny koncepce
územního rozvoje HMP, mezi které patĜí
zachování nezastavitelných, zelených
svahĤ Troje a podpora rozvoje
nauþných aktivIt, jako je PBZ, pro
kterou jsou uvedené pozemky plošnou
rezervou.
Pro stávající stavby je výjimeþnČ
pĜípustné zvýšení o 1 podlaží a
rozšíĜení pĤdorysu o max.15%.
Není konkretizován rozpor s uvedenými
§ 18 a 19 stavebního zákona. ěešení
zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy je
naopak v souladu s cíli a úkoly
územního plánování, pĜedevším s cílem
koordinovat veĜejné a soukromé zájmy,
se zjišĢováním a posuzováním stavu

222 Pavel Strunz

228 Petr Schovánek
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podobČ vydána.

území a stanovování podmínek pro
provedení zmČn v území atd.

238 Radoslav Liemann
nesouhlas

nesouhlas

- Vlastník pozemkĤ p.þ.1254/3 a p.þ.1254/9 v
k.ú. Troja podává námitku . PĜedmČtné
pozemky mají funkþní využití SO6 - nauþné a
poznávací aktivity. Nesouhlasí s navrženým
funkþním využitím pozemkĤ p.þ.1254/3 a
p.þ.1254/9 v k.ú. Troja a požaduje, aby
funkþní využití území bylo zmČnČno na OB þistČ obytné.
- Navrhované funkþní využití není možné v
budoucnu naplnit, zmČna Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy jde zcela opaþným smČrem
oproti cílĤm a úkolĤm územního plánování
dle § 18 a 19 zákona þ.183/2006 Sb. a nelze
ji tak v této podobČ schválit (vydat).
Požadavek, aby zmČna Z1000/00 nebyla v
nyní pĜedkládané podobČ vydána.

viz 228/1

viz 228/2

284 RNDr. Anna Hejlová
nesouhlas

- viz 224 pro pozemky p.þ.388,389 k.ú. Sedlec

nesouhlas

- Vlastníci pozemkĤ p.þ.1422/1 a 1421/1 v k.ú.
HloubČtín podávají následující pĜipomínku
:Ve zmČnČ Z1000/00, zrušené NSS, byla
velikost funkþní plochy IZ bez jakéhokoliv
dĤvodĤ zmenšena na úkor ZN a OP/NL
oproti platnému územnímu plánu. Díky této
zmČnČ se dostalo vydané ÚR a projekt není
možné realizovat. V souþasné dobČ opČtovnČ
projednávaná zmČna Z1000/00 tak, jak je k
nahlédnutí, neumožĖuje ani v tištČné ani v
elektronické formČ ovČĜit, zda zĤstala výmČra
území IZ na Vysoþanské radiále, shodná s
výmČrou dle platného ÚP SÚ hl.m.Prahy.
Funkce, podávající informace tohoto druhu
není dostupná. V našem pĜípadČ by zmČna
plošné výmČry znamenala v odvolacím Ĝízení
nemožnost potvrdit již vydané územní
rozhodnutí, se všemi dĤsledky z toho
plynoucími.
- PĜed vydáním zmČny Z1000/00 musí být z
hlediska požadavkĤ stavebního zákona
kladených na soulad zmČny Z1000/00 ÚP
SÚ hl.m.Prahy se zadáním jistota, že návrh
zmČny je v tomto ohledu nezpochybnitelný. V
opaþném pĜípadČ by bylo na místČ oþekávat
od vlastníkĤ pozemkĤ nacházejících se ve
funkþních plochách, jejichž výmČry by v
dĤsledku vydání návrhu zmČny Z1000/00
snížila, napadení návrhu zmČny Z1000/00
pro nezákonnost poĜízení.
- Žádáme, aby naší pĜipomínce byla vČnována
stejná pozornost, jako by byla námitkou. Toto
žádáme tím spíše, že zmČna velikosti funkþní
plochy ve zrušené Z1000/00 "postihla" velké

287 RNDr. Milena Braunsteinová

nesouhlas

nesouhlas

VýmČry pozemkĤ nejsou návrhem zmČny
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy dotþeny.

PoĜizovatel bere na vČdomí.

Vyhodnocení veĜejného projednání
probíhá dle ustanovení § 52 zákona
þ.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním Ĝádu (stavební zákon) v
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množství funkþních ploch, a tedy i jejich
vlastníkĤ, což pĜinášelo významný
ekonomický dopad pĜedevším v rozvojových
(regulovaných) plochách.

platném znČní, námitku a pĜipomínku
vznesenou v rámci veĜejného
projednání nelze zamČnit.

229 Rustonka Development s.r.o.
nesouhlas

274 Sdružení pro ochranu pĜíznivých životních podmínek od
Bulovky po Šalamounku v Praze 5
nesouhlas

nesouhlas

nesouhlas

- Požadavek na zmenšení území, vymezeného
oddílu 12 PodmínČnosti staveb bodu 11
týkajícího se podmínČnosti vyznaþené v
grafické þásti, konkrétnČ vypuštČní plochy
ohraniþené komunikacemi Rohanské nábĜeží
(PobĜežní III), Nové Švábky a Sokolovská, tj.
areál Rustonky. Areál Rustonky se nachází v
ploše již vymezené dokonþenou komunikaþní
sít a dopravní pĜitížení z území areálu
Rustonka je nepodstatné.Ponechání
stávajícího stavu je ve svém dĤsledku
stavební uzávČrou bez þasového omezení.

PĜipomínka nebude v textu zohlednČna
opravou formulace textu podmínČnosti s
vyþlenČním plochy ohraniþené
komunikacemi Rohanské nábĜeží
(PobĜežní III), Nové Švábky a
Sokolovská, tj. areálu Rustonky.
PodmínČnost v pĤvodním rozsahu
zĤstane zachována.Viz vyhodnocení
spoleþného jednání bod 608/01 druhá
položka. „Požadavku nelze vyhovČt,
jednalo by se o koncepþní zmČnu, která
by byla v rozporu se zadáním Z
1000/00. Z 1000/00 nemĤže mČnit
územní rozsah podmínČnosti výstavby v
území.“ Dále uvádíme, že podmínČnost
výstavby byla stanovena s ohledem na
dopady generované dopravy nové
výstavby ve vymezeném území na
stávající komunikaþní síĢ LibnČ.

- Doplnit za ustanovení odst.3 oddílu 8
RegulativĤ funkþního a prostorového
uspoĜádání území hlavního mČsta Prahy
odst.4 ve znČní : "PĜi umísĢování staveb v
území bez stanoveného kódu míry využití
území bude vyþíslen navrhovaný kód míry
využití území pro pĜedmČtný pozemek nebo
zámČrem vymezené území. PĜi posuzování
souladu zámČru s územním plánem bude
prioritou soulad se stávající mírou využití
území pĜevažující v okolí posuzované stavby,
charakterem zástavby, hmotovým þlenČním a
výškovou hladinou okolní zástavby. Navýšení
stávající míry využití území ve
stabilizovaných územích je podmínČno
provedením úpravy územního plánu.
- OdĤvodnČní :
1. PotĜeba zachování stávající míry
využití území ve stabilizovaném území je
dĤležitá nejenom pro Pražskou památkovou
rezervaci a ostatní památkové rezervace.
Jsou to i nezastavČné plochy ve
stabilizovaném území širšího celomČstského
centra, které jsou vystaveny silnému tlaku
investiþních zámČrĤ na novou zástavbu.
- 2. Nové investiþní zámČry pĜivádČjí do
daných lokalit další automobilovou dopravu.
PĜitom jejich dopravní infrastruktura zĤstává
obvykle nezmČnČna od vzniku stávající
zástavby a tedy nedostaþuje již stávající

Požadavku nebude vyhovČno.
Tento požadavek a níže uvedené se v
podstatČ týká OTPP kapitoly
„UmisĢování staveb“a jeho uplatnČní
spadá do kompetence pĜíslušného
stavebního úĜadu.

Jedná se o odĤvodnČní pĜipomínky viz
274/1.
Prostorová regulace ve stabilizovaném
území na celém území hl. m. Prahy bude
pĜedmČtem konceptu nového územního
plánu Prahy.

Jedná se o odĤvodnČní pĜipomínky viz
274/1.
Dopravní napojení staveb by mČlo
odpovídat obecnČ závazné vyhlášce hl.
m. Prahy þ. 26/1999 Sb.hl.m.Prahy a je
Strana 41 (celkem 63)

zátČži i bez pĜitížení zpĤsobeného
dodateþnou výstavbou.
nesouhlas

nesouhlas

nesouhlas

249 Sdružení za krajinu kolem nás, Mgr. Fratišek Gemperle,
Ph.D.
nesouhlas

nesouhlas

nesouhlas

- 3. Po roce 1989 se zbývající nezastavČné
pozemky postupnČ navracely pĤvodním
vlastníkĤm. DevelopeĜi usilují o dodateþné
zastavČní pozemkĤ, kterým byla v pĤvodním
architektonickém souboru urþena jiná úloha.
ýasto se jedná o pozemky vnitroblokĤ a
plochy, které doposud sloužily jako veĜejná
zeleĖ, sportovištČ, zahrady a umožĖovaly
rekreaci obyvatel stávajících domĤ.
- 4. Dosavadní zpĤsob ochrany
stabilizovaných území se ukazuje jako
neúþinný. Pravidlo, že ve stabilizovaných
územích je pĜípustné pouze "zachování
stávající urbanistické struktury bez možnosti
další rozsáhlé stavební þinnosti" nebývá
stavebními úĜady pĜi rozhodování o nové
výstavbČ vĤbec bráno v potaz. Velmi þasto se
jedná o stavby, které svou hmotou a výškou
zásadnČ pĜesahují okolí.
- 5. Považujeme za potĜebné, aby postup pĜi
umísĢování staveb v území bez stanoveného
kódu míry využití území byl zpĜesnČn i za
cenu urþitých obtíží pĜi vyþíslování hodnot
stávající a nové míry využití území.

- PĜípustné využití funkþních ploch VV veĜejné vybavení je vymezeno nedostateþnČ.
Pojem " ostatní veĜejné vybavení všeho
druhu" je neurþitý. Otevírá se možnost
využití plochy veĜejného vybavení k úþelĤm,
pro které nejsou urþeny. ZároveĖ není ani
zĜejmé, jakým zpĤsobem mají být
provČĜovány a zohlednČny základní potĜeby
obytných celkĤ z oblasti školství,
zdravotnictví a sociální péþe, které mají být
umísĢovány pĜednostnČ. V tomto smČru je
navržená ochrana uvedených potĜeb
nedostateþná.
- Navrhujeme, aby textová þást zmČny
Z1000/00 byla v pĜíslušné þásti upravena
jedním ze zpĤsobĤ:
- uvedením výþtu
pĜípustného funkþního využití (napĜ. na
základČ seznamu pĜevzatého ze stávající
definice funkþních ploch VVS, VVZ, VVM a
VVX) místo pojmu "ostatní veĜejné vybavení
všeho druhu";
- - stanovením kritérií, které musí zámČr splnit,
aby ho bylo možno oznaþit za veĜejné

souþástí územního rozhodnutí
konkrétních staveb.
Jedná se o odĤvodnČní pĜipomínky viz
274/1.
Konkrétní Ĝešení by mČlo odpovídat
obecnČ závazné vyhlášce hl. m. Prahy
þ. 26/1999 Sb.hl.m.Prahy a návrh je
posouzen pĜi územním Ĝízení.

Jedná se o odĤvodnČní pĜipomínky viz
274/1.
V zadání Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy
nebyl obsažen požadavek na stanovení
prostorových regulativĤ pro území, kde
není stanovená míry využití území v
platném UP.
Prostorová regulace ve stabilizovaném
území na celém území hl. m. Prahy bude
pĜedmČtem konceptu nového Územního
plánu hl.m.Prahy.
Jedná se o odĤvodnČní pĜipomínky viz
274/1.
V zadání Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy
nebyl obsažen požadavek na stanovení
prostorových regulativĤ pro území, kde
není stanovená míry využití území v
platném UP SÚ hl.m.Prahy.
PĜipomínka bude akceptována. Definice
a využití ploch VV budou upĜesnČny:
pojem „ostatní veĜejné vybavení všeho
druhu“ bude z funkþního využití
odstranČn. Využití ploch VV tak bude
jasnČji omezeno a „ostatní veĜejné
vybavení všeho druhu“ bude pak
možno umísĢovat pouze na jiných
funkþních plochách v souladu se
stanovenými regulativy , a to zejména
na plochách smíšených.
Textová þást zmČny bude upravena, jak
je naznaþeno výše.

VysvČtlení pojmĤ bude doplnČno o pojem
„veĜejné vybavení“.
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nesouhlas

nesouhlas

246 Spoleþenství vlastníkĤ jednotek objektu Nad Vltavským
údolím, Praha 6, JUDr. František Partík, Ing. Pavel Brázda
Ph.D., Karel Kuna
nesouhlas

nesouhlas

nesouhlas

vybavení,
- - zpĜesnČním výþtu pĜípustného funkþního
využití a urþením, že "ostatní veĜejné
vybavení všeho druhu" je využití pouze
výjimeþnČ pĜípustné; tuto variantu ovšem
považujeme za minimální a nejménnČ
vhodnou.
- SouþasnČ navrhujeme pĜistoupit k úþinnČjší
ochranČ základních potĜeb obytných celkĤ v
oblasti školství, zdravotnictví a sociální péþe.
Možné Ĝešení spatĜujeme v rozdČlení
kategorie ploch VV do dvou skupin : ploch s
obecným využitím /VV) a ploch urþených pro
Ĝešení základních potĜeb obytných celkĤ
(VVZ) Do novČ definované kategorie VVZ
navrhujeme zaĜadit všechny plochy, které
jsou pro potĜeby školství, zdravotnictví a
sociální péþe v souþasné dobČ reálnČ
využívány a plochy urþené pro takové využití
na základČ seznamu veĜejnČ prospČšných
staveb,

- Tyto pĜipomínky a námitky jsou rozšíĜením
namítaných skuteþností ze dne 9.4.2009, kdy
probČhlo spoleþné jednání k návrhu zmČny
Z1000/00, neboĢ dosud byly pĜes jejich
zásadní charakter MHMP ignorovány.
- ZmČnou dochází k úpravČ situování
pĜivadČþe a tunelu RybáĜka zkrácením tunelu
a rozšíĜením pĜivadČþe, þímž dojde ke
zhoršení hlukové situace a nárĤstu hlukového
zatížení nad rámec limitĤ stanovených
právními pĜedpisy, což prokazuje i hluková
studie zpracovaná v rámci územního Ĝízení
této stavby, kdy není možné dodržet limity pro
chránČný venkovní prostor obytných staveb i
pĜes instalaci 4m vysokých protihlukových
stČn. Limity pro vnitĜní chránČný prostor
obytných místností nebude možné dodržet z
dĤvodĤ zajištČní minimální hygienické
výmČny vzduchu v tČchto místnostech pĜi
jejich pĜirozeném vČtrání. Navíc souþástí
portálu tunelu RybáĜka je situován výdech
tunelu, který bude odvádČt a uvolĖovat
zneþištČní ovzduší z celého tunelu RybáĜka.
Exhalaþní studie konstatuje pĜekraþování
hygienických imisních limitĤ vybraných látek
v okolí výdechu, cca 200 m od nejbližší
zástavby.
- ZmČna územního plánu je paradoxnČ
pĜizpĤsobením dokumentaci stavby pro
územní Ĝízení, místo postupu opaþného.Bylo
by pĜitom možné provést optimalizaci trasy
pĜivadČþe v rámci zmČny územního plánu,

Textová þást zmČny bude upravena, jak
naznaþeno výše.

PĜipomínka nebude akceptována. Další
podnČty ke kategorizaci funkþních ploch
je možné uplatnit až v rámci veĜejného
projednání konceptu ÚP hl.m.Prahy.

ZmČna Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy
provedla þásteþnou úpravu hranic
funkþního využití v souladu se zadáním
na základČ upĜesnČného podkladu. U
konkrétnČ zmiĖované stavby se jedná o
dílþí úpravy hranic, které nemČlnily nic
na koncepci a trasování pĜivadČþe
RybáĜka. PĜi pĜípravČ zámČru výstavby
obytného souboru byl investor
upozornČn na možné dopady z hlediska
provozu komunikacea tyto informace mu
byly známy i z platného územního plánu.
Lze konstatovat, že i bez dílþí úpravy
hranic funkþního využití by došlo k
ovlivnČní realizovaného obytného
souboru provozem pĜivadČþe RybáĜka.
PĜipomínka se týká navazující
dokumentace k územnímu Ĝízení a je po
podrobnost ÚP SÚ hl.m.Prahy
zpracovaného v mČĜítku 1 : 10 000.
Úkolem územního plánu je stanovit
základní koncepci a v podrobnostech
území hl. m. Prahy zpĜesĖovat a rozvíjet
cíle a úkoly v souladu se zásadami
územního rozvoje. Ve fázi pĜípravy a
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neboĢ v jeho délce na nezastavČných
pozemcích je vyhlášena stavební uzávČra pro
tyto úþely. Navržené Ĝešení je tak v rozporu
se zásadou minimalizace zásahĤ do práv a
zájmĤ, a zásadou souladu s veĜejným
zájmem (§2 zákona þ.500/2004 Sb.).

nesouhlas

- UpozorĖujeme, že v ÚPD zanesená jižní
varianta nemá kladné stanovisko EIA, neboĢ
se neprokázala nerealizovatelnost varianty
severní (viz stanovisko MŽP þ.j.
NM700/1327/2020/OPVŽP/02 ze dne
30.4.2002).

nesouhlas

- PoĜizovatel a zpracovatel dokumentace
návrhu zmČny Z1000/00 dle DÚR SOKP stavba 518, porušují zákony ýR, tím že v
zastavČném obytném území vymezují plochy
pro koridor stavby SOKP, který je souþástí
transevropské dálniþní sítČ TEN-T, pĜiþemž
provozem na této komunikaci dojde
prokazatelnČ k porušení zákona þ.258/2000
Sb., o ochranČ veĜejného zdraví.

nesouhlas

- Rozdílové výkresy v rozporu se zadáním
dokazují , že se jedná o velmi významné
zmČny funkþních ploch a to jak v našem
bezprostĜedním sousedství, tak v dalších
lokalitách Suchdola. Platný územní plán
poþítá s užšími komunikacemi vlastního
okruhu, pĜivadČþe RybáĜka, jiným tvarem
kĜižovatek (MÚK RybáĜka, MÚK Výhledy) a
celkovČ menšími zábory pĤdy. ZmČna
Z1000/00 tak stanoví rámec pro umístČní
komunikace transevropské dálniþní sítČ
TEN-T, proto by mČl podléhat dle §10a
odst.1 zákona þ.100/2001 Sb., posuzování
SEA. ZjišĢovací Ĝízení probČhlo pĜed
kolaudací bytových domĤ þp. 243-247,

zpracování územních plánĤ a tedy
zapracování nové koncepce veĜejné
infrastruktury do územních plánĤ
nebývá zpravidla k dispozici
dokumentace takové podrobnosti, která
by odhalila a vyĜešila veškeré detaily
prĤmČtu stavby do území. Vzhledem k
dlouhodobému procesu pĜípravy u
liniových dopravních staveb dochází i
ke zmČnám platné legislativy,
technických a bezpeþnostních norem,
které se promítají i do podoby stavby.
Proto zmČna Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy v souladu se zadáním
provedla upĜesnČní nČkterých zámČrĤ
podle podrobnČjších podkladĤ v souladu
s cíly a úkoly územního plánování,
pĜedevším s cílem koordinovat veĜejné a
soukromé zájmy, se zjišĢováním a
posuzováním stavu území a stanovování
podmínek pro provedení zmČn v území
atd.
Stanovisko MŽP ýR doporuþilo
realizovat variantu Ss, ale zároveĖ
pĜipustilo jako krajní Ĝešení k realizaci
variantu J v pĜípadČ, že projednání
konceptu Pražského regionu vylouþí
možnost realizace varianty Ss. Tím, že
byl ÚP VÚC PR schválen s variantou
J, došlo k vylouþení varianty Ss, která
již není souþástí nadĜazené ÚPD.
Požadavky platných právních pĜedpisĤ
jsou návrhem zmČny Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy respektovány (viz
stanoviska MMR ýR k návrhu zmČny
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy
(2006-2009).
Z1000/00 nemohla dle zadání mČnit
koncepci systémĤ ani prĤbČh koridorĤ
komunikaþní sítČ a ani tedy vymezit
vedení Pražského okruhu.
V komentáĜi k rozdílovým výkresĤm
projektant zdĤvodnil korekci funkþního
využití území, vyplývající z DUR
Pražského okruhu.O nutnosti
posuzování vlivu na životní prostĜedí
rozhoduje pĜíslušný orgán, kterým je
OOP MHMP (viz potvrzení stanoviska
OOP MHMP, vydaného v rámci
zjišĢovacího Ĝízení k návrhu zadání
pĜíslušné zmČny).
ZmČna Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy v
souladu se zadáním provedla upĜesnČní
nČkterých zámČrĤ podle podrobnČjších
podkladĤ v souladu s cíly a úkoly
územního plánování, pĜedevším s cílem
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nebralo v úvahu existenci 106 b.j. Je nutné
provést Ĝádné strategické posouzení vlivu
Z1000/00 na životní prostĜedí.

nesouhlas

- Pokud úĜad pĜi novém pokusu o vydání zmČny
Z1000/00 vychází opČt ze stejného
stanoviska MHMP 039895/2005/004/OZP-VI, ignoruje dle
našeho názoru pravomocné rozhodnutí NSS.

nesouhlas

- (viz spol.jed.) Neposouzení zmČny Z
1000/00 z hlediska vlivu na ŽP dle zákona þ.
100/2001 Sb., rozpor s § 2 zákona þ.
500/2004 Sb. (správní Ĝád). ZmČnou dochází
k úpravČ situování pĜivadČþe a tunelu
RybáĜka - dojde ke zhoršení hlukové situace,
v tČsné blízkosti nemovitostí je v dokumentaci
pro územní Ĝízení situován výduch vČtrání
tunelu, který bude odvádČt zneþištČní ovzduší
z celého tunelu. Navržené Ĝešení je v
rozporu se zásadou minimalizace zásahĤ do
práv a zájmĤ a zásadou souladu s veĜejným
zájmem (§ 2 zákona þ. 500/2004 Sb.).
UpozornČní, že v ÚPD zanesená jižní
varianta SO nemá v souþasné dobČ kladné
stanovisko EIA - neprokázala se
nerealizovatelnost varianty severní.
- (viz spol.jednání) Požadavek provést v
návrhu Z 1000/00 optimalizaci smČrového
vedení pĜivadČþe RybáĜka tak, aby
nezasahoval do pozemku parc.þ. 181/1
trvalými ani doþasnými zábory. Na parcele
þ. 181/1 je spoleþná suterénní podnož pro
obytný areál (5 bytových domĤ). PĜi trvalém
záboru a demolici vybudovaných parkovacích
stání na parc.þ. 181/1 by v obytném areálu
vznikl nedostatek park.míst, þímž by došlo k
rozporu s vyhláškou þ. 26/1999 Sb. o
obecných tech.požadavcích na území
HLMP. Došlo by také k demolici nČkterých
opČrných stČn a podzemní retenþní nádrže.
- (viz spol.jednání). Zásah do subjektivních
práv vlastníkĤ nemovitostí, zpĤsobený
nadmČrným hlukem z provozu navrhované
trasy pĜivadČþe RybáĜka. NadmČrným
hlukem je ohrožován výkon práv dotþených
vlastníkĤ: sousední právo vlastnické k
pĜedmČtným nemovitostem (resp.jeho složky
- práva, která s užíváním nemovitostí
souvisejí a která jsou zaruþena Ĝadou

nesouhlas

nesouhlas

koordinovat veĜejné a soukromé zájmy,
se zjišĢováním a posuzováním stavu
území a stanovování podmínek pro
provedení zmČn v území atd. Rámec pro
umístČní komunikace byl stanoven
schválením platného úemního plánu v
roce 1999.
PoĜizovatel si vyžádal nové vyjádĜení
pĜíslušného úĜadu, zda zmiĖovaná
dokumentace návrhu zmČny Z1000/00
ÚP SÚ hl.m.Prahy podléhá posuzování
vlivu koncepce na životní prostĜedí
(SEA). Ve svém vyjádĜení OOP MHMP
nepotvrdil nutnost posuzování vlivĤ
udržitelného rozvoje na životní
prostĜedí.
PĜipomínka se týká následných Ĝízení
dle stavebního zákona - umístČní stavby
v rámci koridoru, vymezeného v ÚP SÚ
hl.m.Prahy. Soulad s veĜejným zájmem
je dokumentován skuteþností, že
navrhované úseky Pražského silniþního
okruhu jsou v ZHMP schváleném
seznamu veĜejnČ prospČšných staveb
ÚP SÚ hl.m.Prahy od doby platnosti
územního plánu, tj.1.1.2000.

Požadavek se týká následných Ĝízení
podle stavebního zákona. Územní plán a
ani zmČna územního plánu doþasné
zábory neĜeší, jsou pĜedmČtem
územního Ĝízení, v jehož rámci je tĜeba
stavbu s existujícími limity v území
koordinovat. Trasa pĜivadČþe RybáĜka
do uvedeného pozemku 181/1 v k.ú.
Sedlec nezasahuje.

Požadavky platných právních pĜedpisĤ
jsou návrhem zmČny Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy respektovány (viz
stanoviska MMR ýR k návrhu zmČny
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy
(2006-2009). Navrhovaná zmČna je v
souladu s cíly a úkoly ÚP uvedenými ve
stavebním zákonu a umístČní trasy
SOKP není pĜedmČtem zmČny Z1000/00
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právních pĜedpisĤ vþetnČ pĜedpisĤ ústavní
pr.síly), právo na ochranu bydlení a životních
podmínek, právo na ochranu osobnosti (§11
obþanského zákoníku) vþetnČ práva na
ochranu zdraví (þl. 31 Listiny zákl.práv a
svobod) a právo na pĜíznivé ŽP (þl. 35 Listiny
zákl.práv a svobod). Požadavek provést v
rámci návrhu zmČny ÚP úpravu trasování
pĜivadČþe RybáĜka a minimalizovat tak vliv
hluku z provozu automob.dopravy na zdraví
obyvatel.

nesouhlas

nesouhlas

nesouhlas

- (viz spol.jednání).Zásah do subjektivních
práv vlastníkĤ nemovitostí, zpĤsobený
nadmČrnými exhalacemi z provozu
navrhované trasy pĜivadČþe RybáĜka.
Vzhledem k tČsné blízkosti pĜivadČþe budou
obyvatelé vystaveni zvýšeným koncentracím
zneþišĢujících látek. Požadavek provést v
rámci návrhu zmČny ÚP úpravu trasování
pĜivadČþe RybáĜka a minimalizovat tak vliv
exhalací z provozu automob.dopravy na
zdraví obyvatel.
- (viz spol.jednání).Porušení þl. 4 a 25
vyhlášky þ. 26/1999 Sb.hl.m. Prahy (OTPP).
Trasa pĜivadČþe tak jak je zatím v ÚP
navrhována odporuje požadavkĤm na
zachování pohody bydlení a zdravého ŽP (dle
þl. 4). Dle þl. 25 se musí pĜi zajišĢování
ochrany staveb proti vnČjšímu hluku
pĜednostnČ uplatĖovat opatĜení urbanistická.
Je nutné trasu pĜivadČþe upravit posunutím
portálu tunelu jižním smČrem a tedy
prodloužením tunelu.
- PĜezkoumat vznesené námitky a provést
úpravu návrhu územního plánu a posouzení
ve shodČ s výše uvedenými požadavky, v
souladu s §53 SZ.

ÚP SÚ hl.m.Prahy (jedná se o korekci
trasy).
Vzhledem k tomu, že pĜivadČþ RybáĜka
je zakotven v platném územním plánu,
schváleném v roce 1999, museli si být
budoucí vlastníci vČdomi možného rizika
hlukové expozice z plánované stavby.
Vlastní otázka Ĝešení ochrany pĜed
hlukem z navržené stavby je pĜedmČtem
územního Ĝízení. ZmČna Z 1000/00 ÚP
SÚ hl.m.Prahy nemĤže provést
pĜetrasování pĜivadČþe RybáĜka.
ZmČna trasy pĜivadČþe RybáĜka by
proto musela být pĜedmČtem další zmČny
ÚP SÚ hl.m.Prahy.
viz pĜedchozí vyjádĜení 246/10

Požadavek se týká obecnČ technických
požadavkĤ související s realizací
stavby, tedy následných Ĝízení dle ÚP
SÚ hl.m.Prahy.

Všechny námitky a pĜipomínky,
vznesené v prĤbČhu veĜejného
projednání návrhu zmČny Z1000/00 ÚP
SÚ hl.m.Prahy byly detailnČ posouzeny
a vyhodnoceny. S prĤbČhem a
vyhodnocením bude seznámeno ZHMP,
které o zpĤsobu vypoĜádání
jednotlivých pĜipomínek rozhodne.

239 Univerzita Karlova, kvestor Ing.Josef Kubíþek
souhlas

- Území Pelc-Tyrolky je významnou univerzitní
lokalitou s rozsáhlým komplexem budov. Na
rozvojových plochách veĜejnČ prospČšných
staveb 6/ZV/8, 7/ZV/7, 7/ZV/8, 8/ZV/8 a
9/ZV/8 je plánována dostavba areálu
Matematicko-fyzikální fakulty (26 000m2),
výstavba budovy Fakulty humanitárních studií
(31 000m2), koleje pro 1000 lĤžek a krytých
tČlovýchovných zaĜízení. Oblast Pelc-Tyrolky
je zásadnČ poznamenána výstavbou MO

Bere na vČdomí.
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(veĜejnČ prospČšné stavby 6/DK/8, 6/DK/7 a
8/DK/8.UK apeluje na tvĤrce ÚPD o co
nejvČtší snahu hledání prostĜedkĤ, jak
eliminovat negativní dopady této dopravní
stavby na území Pelc - Tyrolky.
261 VČra Lišková
nesouhlas

- viz 228 pozemky p.þ.1253/12 k.ú.Troja

nesouhlas

- viz 224 pro pozemky p.þ.12789/14, 1361/1 v
k.ú. Dolní Chabry

nesouhlas

- Majitelka pozemku a nemovitosti p.þ.341 a
342 k.ú.Sedlec podávají doplĖující pĜipomínky
k návrhu zmČny podané dne 14.4.2009
þ.j.MHPP050MNLM : 1) Nesouhlasí se
zmČnou trasy tunelu RybáĜka a s rozšíĜením
ploch pro koridor SOKP a s tím související
zmČnou funkþních ploch uvedených v návrhu
zmČny a požadují, aby byly vypuštČny ty
úpravy plánu využití ploch, které by pĜi
realizaci zpĤsobovali porušování zákonĤ
ýR, pĜedevším zákonných hygienických
limitĤ a aby se trasa tunelu RybáĜka vrátila
do pĤvodní stopy hodnocené procesem EIA z
roku 2002. Pokud bude trasa zachována,
požadujeme provedení nového posouzení
vlivu stavby na životní prostĜedí.

nesouhlas

- Požadují vyhodnocení vlivĤ zmČny na životní
prostĜedí (SEA). Bez tohoto vyhodnocení
nelze zmČnu vydat.

nesouhlas

- Návrh zmČny Z1000/00 je v rozporu s
Politikou územního rozvoje 2008, schválenou
vládou ýR 20.7.2009 a v rozporu s
Rozhodnutím EP a Rady 1692/96 ES.
Požadují, aby byl návrh zmČny Z1000/00 ve
smyslu námitky pĜepracován, a aby návrh byl
dán do souladu s PUR 2008 a Rozhodnutím
EP a Rady 1692/96 ES.

nesouhlas

- viz 224 pro pozemky p.þ.917,918 v
k.ú.Suchdol

nesouhlas

- Námitky vlastníka pozemkĤ p.þ.427/15;
448/1,2; 449/1,3-6; 453/1-4,12-16;
478/1,2;479/1-4;481/1-3,7-9,12,13; 482/1-5;

251 Vladimír PĜáda
226 Vladislava Váchová
Z hlediska zmČny Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy nedochází ke zmČnám pro
uvedené pozemky a nemovitosti vĤþi
platnému ÚP. ZmČna Z1000/00 Úp SÚ
hl.m.Prahy v podstatČ nemČnila trasu
tunelu RybáĜka a zĤstává tak stejná od
roku 1999, kdy byl ÚP schválen.
Odchylky v dokumentaci DUR od trasy
zakreslené v ÚP SÚ hl.m.Prahy jsou v
mČĜítku územního plánu nemČĜitelné.
Trasa Pražského okruhu ani tunelu
RybáĜka do uvedené parcely
nezasahuje.
EIA zámČru je požadavek vztahující se
k územnímu Ĝízení a povolení stavby,
nikoliv k územnímu plánu nebo jeho
zmČnČ.
Požadavek není možné Ĝešit v procesu
probíhajícího Ĝízení o vydání zmČny
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy ani není v
kompetenci vypoĜádání úĜadem
územního plánování. O posuzování
dokumentace zmČny Z1000/00 z
hlediska vlivu koncepce na životní
prostĜedí rozhoduje pĜíslušný orgán, v
tomto pĜípadČ OOP MHMP.
viz 224/3
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy nemohla
dle zadání mČnit koncepci systémĤ ani
prĤbČh koridorĤ komunikaþní sítČ,
pĜehodnocení vedení Pražského okruhu
nemohlo být zmČnou Ĝešeno.
PĜipomínku nelze akceptovat. Koridor
Pražského okruhu vyhovuje koridoru
vymezeném PUR ýR 2008 a
požadavkĤm na nČj kladeným. RovnČž
tak není v rozporu s uvedeným
Rozhodnutím EP a Rady.

283 Zahrádková
232 ZdenČk Kutheil
ZmČna funkþního využití území, resp.
zrušení umístČní celomČstského
systému zelenČ na ploše uvedených
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nesouhlas

nesouhlas

nesouhlas

nesouhlas

nesouhlas

483; 484/1,2,22,23 v k.ú. KĜeslice :
1.
Nesouhlasím se zaĜazením výše uvedených
pozemkĤ do celomČstského systému zelenČ.
Bylo by lepší než zatČžovat mé pozemky
dalšími opatĜeními ochrany a zaĜazováním
do celomČstského systému zelenČ, kdybyste
se ĜádnČ starali o své stavby a dodržovali
pĜedpisy a zákony o ochranČ pĜírody,
stavební zákony a plnili naĜízení pĜíslušných
zákonĤ.
- 2. Nesouhlasím s cyklistickou stezkou na
mých pozemcích v k.ú.KĜeslice v lokalitČ
Dobrá Voda. V uvedeném místČ mám jediný
pĜístup a pĜíjezd do všech mých pozemkĤ v
lokalitČ Dobrá Voda, takže by byly všechny
pozemky v této lokalitČ znehodnoceny. Je zde
možnost umístit cyklostezku na veĜejnou
komunikaci, která je zde málo frekventovaná a
v souþasné dobČ je na ní mimo zvláštního
povolení zákaz vjezdu vozidlĤm.
- 3. Nesouhlasím s návrhem využití mých
pozemkĤ LR - lesní porosty z dĤvodĤ
uvedených v bodu 1.

- 4. Nesouhlasím s využitím VOP - vodní
plochou, kterou jste zakreslili na þástech
mých pozemkĤ þ.p. 453/3,16; 484/1,2,22,23 a
p.þ.453/4 k.ú. KĜeslice.Na uvedených mých
pozemcích žádná vodní plocha nikdy nebyla.
Katastrem zapsaná vodní plocha na mých
parcelách je zapsána nesprávnČ. Na
pozemcích je rozestavČný objekt
prĤmyslového areálu UhĜínČves - MČcholupy
(ÚR vydáno þ.j.15995/77-Ami a SP
þ.j.9245/79/ber/vod)
- 5.Nesouhlasím s využitím VOP - vodní
plochou na parcele p.þ.481/9 k.ú.KĜeslice.
Na pozemku žádná vodní plocha nikdy
nebyla, podle platných údajĤ katastru se
jedná o ornou pĤdu.

- 6. Nesouhlasím s územním systémem
ekologické stability, které je skoro na všech
mých pozemcích v KĜeslicích. Na mých
pozemcích je nČkolik staveb, postavených
pĜed rokem 1990, o které se vlastníci

pozemkĤ není Ĝešením návrhu zmČny
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy možná.
CelomČstský systém zelenČ je veden
územím doprovázejícím vodní tok v
soubČhu s územním systémem
ekologické stability. VytváĜí jednu s
dĤležitých vČtví okolo sídlištČ
Petrovice. Nejedná se o odchylku od
platného územního plánu.
Vzhledem k obsahu zmČny Z1000/00 ÚP
SÚ hl.m.Prahy lze nový požadavek na
zapracování zmČny do územního plánu
Ĝešit až v konceptu nového ÚP
hl.m.Prahy.

Uspokojení požadavku není pĜedmČtem
Ĝešení zmČny Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy. Jedná se o nová požadavek,
který nebyl projednán v zadání
pĜíslušné zmČny.
LR – lesní porosty jsou navrženy k
posílení ekologické stability v tomto
území. Stejné funkþní využití bylo v
tomto území v platném ÚP SÚ
hl.m.Prahy i pĜed zmČnou Z1000/00 ÚP
SÚ hl.m.Prahy..
PĜedmČtem zmČny Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy nebylo pĜehodnocení
funkþního využití jednotlivých ploch,
pĜedmČtná vodní plocha zĤstává tedy
navržena tak jako v platném ÚP SÚ
hl.m.Prahy beze zmČny. PĜipomínku je
možné uplatnit pĜi projednání konceptu
nového ÚP hl.m.Prahy.

Navržená vodní plocha je pĜedmČtem
Ĝešení ÚP SÚ hl.m.Prahy platného od
1.1.2000, požadavek proto nebude
možné vzhledem k obsahu zmČny
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy a
požadavkĤm schváleného zadání zmČny
Z1000/00 zapracovat (viz vyjádĜení k
pĜedchozí pĜipomínce).
Nebude do návrhu zmČny Z1000/00 ÚP
SÚ hl.m.Prahy zapracováno.
Územní systém ekologické stability
(ÚSES) je zde navržen jako ochrana
okolí vodního toku – bezejmenného
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nesouhlas

732 Aleš Chamrád a spol. - Sp.j.
nesouhlas

nestarají, stavby jsou nedokonþené a
provozované bez kolaudace, provozního Ĝádu
a jakékoliv kontroly. Vlastníci
nezkolaudovaných a provozovaných staveb si
z toho, že provozují nezkolaudované stavby v
územním systému ekologické stability nic
nedČlají a pro mne jako vlastníka pozemkĤ
znamená územní systém ekologické stability
znaþné omezení v užívání mých pozemkĤ.
- 7. Dokumentace návrhu zmČny Z1000/00 ÚP
SÚ hl.m.Prahy byla vystavena k nahlédnutí v
dobČ od 8.7.2009 do 7.8.2009, což je v
rozporu s ustanovením § 52 zákona
þ.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním Ĝádu, neboĢ mČla být dokumentace
návrhu výše uvedené zmČny územního plánu
vystavena k veĜejnému nahlédnutí po dobu 30
dnĤ ode dne doruþení veĜejné vyhlášky, což
nebylo dodrženo. VeĜejná vyhláška oznámení o zahájení Ĝízení o vydání zmČny
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy ze dne
16.þervna 2009 byla vyvČšena na úĜední
desce Mý Praha - KĜeslice 30.6.2009.
Podle správního Ĝádu se písemnost
doruþovaná veĜejnou vyhláškou považuje za
doruþenou 15.dnem po vyvČšení, dnem
vyvČšení je den vyvČšení na úĜední desce
správního orgánu, který písemnost doruþuje,
takže dokumentace návrhu zmČny Z1000/00
ÚP SÚ hl.m.Prahy mČla být vystavena k
veĜejnému nahlédnutí minimálnČ do
13.8.2009. Z výše uvedeného vyplývá, že
došlo k pochybení a dokumentace návrhu
zmČny Z1000/00 nebyla vystavena k
nahlédnutí po dobu 30ti dnĤ ode dne
doruþení oznámení o zahájení Ĝízení zmČny
Z1000/00 veĜejnou vyhláškou a podávám
návrh na opakování Ĝízení.

pravostranného pĜítoku potoka Botiþe.
PĜedmČtem zmČny Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy nebylo pĜehodnocení
vymezení ÚSES. Požadavek je možno
uplatnit pĜi projednání konceptu ÚP
hl.m.Prahy.

- Zásah do subjektivních práv vlastníkĤ
nemovitostí, zpĤsobený nadmČrným hlukem
z provozu navrhované trasy pĜivadČþe
RybáĜka. NadmČrným hlukem je ohrožován
výkon práv dotþených vlastníkĤ: sousední
právo vlastnické k pĜedmČtným nemovitostem
(resp.jeho složky - práva, která s užíváním
nemovitostí souvisejí a která jsou zaruþena
Ĝadou právních pĜedpisĤ vþetnČ pĜedpisĤ
ústavní pr.síly), právo na ochranu bydlení a
životních podmínek, právo na ochranu
osobnosti (§11 obþanského zákoníku) vþetnČ
práva na ochranu zdraví (þl. 31 Listiny
zákl.práv a svobod) a právo na pĜíznivé ŽP
(þl. 35 Listiny zákl.práv a svobod). Požadavek
provést v rámci návrhu zmČny ÚP úpravu
trasování pĜivadČþe RybáĜka a minimalizovat

viz 730/3

VeĜejná vyhláška - oznámení o
vystavení návrhu zmČny Z1000/00 ÚP
SÚ hl.m.Prahy byla vystavena na úĜední
desce MHMP od 19.6.2009 do 7.8.2009
(viz potvrzení o vyvČšení)
vþetnČelektronické úĜední desky.
Vystavení veĜejné vyhlášky - oznámení
na úĜední desce pĜíslušné Mý a
sousedních obcí ustanovení §52 zákona
þ.183/2006 Sb. (stavební zákon) v
platném znČní a §25 odst.3 zákona
þ.500/2004 Sb. (správní Ĝád) v platném
znČní.
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nesouhlas

nesouhlas

nesouhlas

tak vliv hluku z provozu automob.dopravy na
zdraví obyvatel.
- Zásah do subjektivních práv vlastníkĤ
nemovitostí, zpĤsobený nadmČrnými
exhalacemi z provozu navrhované trasy
pĜivadČþe RybáĜka. Vzhledem k tČsné
blízkosti pĜivadČþe budou obyvatelé vystaveni
zvýšeným koncentracím zneþišĢujících látek.
Požadavek provést v rámci návrhu zmČny
ÚP úpravu trasování pĜivadČþe RybáĜka a
minimalizovat tak vliv exhalací z provozu
automob.dopravy na zdraví obyvatel.
- Porušení þl. 4 a 25 vyhlášky þ. 26/1999
Sb.hl.m. Prahy (OTPP). Trasa pĜivadČþe tak
jak je zatím v ÚP navrhována odporuje
požadavkĤm na zachování pohody bydlení a
zdravého ŽP (dle þl. 4). Dle þl. 25 se musí
pĜi zajišĢování ochrany staveb proti vnČjšímu
hluku pĜednostnČ uplatĖovat opatĜení
urbanistická. Je nutné trasu pĜivadČþe
upravit posunutím portálu tunelu jižním
smČrem a tedy prodloužením tunelu.
- Riziko Mezinárodních arbitráží z
dvoustranných dohod na ochranu investic.
UpozornČní, že bytový komplex "Nad
Vltavským údolím" je v ĜadČ pĜípadĤ majetek
zahr.subjektĤ, kteĜí jsou pĜipraveni v pĜípadČ
nezákonného þi diskriminaþního postupu ze
strany orgánu státní (veĜejné) správy hájit
svá práva na národní i mezinárodní úrovni.

viz 730/4

viz 730/5

ZmČna Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy
nemĤže mČnit koncepci platného UP SÚ
hl.m.Prahy, upĜesĖuje hranice
funkþních ploch stavby SOKP navržené
na základČ podrobnČjší dokumentace v
souladu se schválenou koncepcí UP
SÚ hl.m.Prahy a odstraĖuje formální
nedostatky.
Bude postupováno podle zákona.
UmístČní pĜivadČþe RybáĜka vĤþi
uvedeným pozemkĤm se zmČnou
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy nezmČnilo
UmístČní stavby bylo stabilizováno
územním plánem již v dobČ, kdy se
zámČr zaþal realizovat – UR vydáno
2006.
viz 730/6

nesouhlas

- PĜezkoumat vznesené námitky a provést
úpravu návrhu územního plánu a posouzení
ve shodČ s výše uvedenými požadavky, v
souladu s §53 SZ.

nesouhlas

- Požadavek sjednotit parcelu þ. 412/1 v k.ú.
Lysolaje kódem míry využití území OB - B.

PĜevážná þást pozemku je v ploše
OB-B.

nesouhlas

- Žádost spoluvlastníkĤ pozemku parc.þ.
700/126 k.ú. Michle, aby byl tento pozemek
vyjmut z území historického jádra obce se
stanovenou výškovou regulací a hranice
území hist.jádra by tak kopírovala severní a

Pozemek je v pĜímém kontaktu s
historickým jádrem, proto je zahrnutý z
þásti do území historického jádra.

724 Eva Koneþná - Sp.j.
ZdeĖka Brettlová
Alice Kaucká
PhDr. VojtČch Brettl
Leonard Koneþný
736 Ing.Mgr. Miroslav Jeník a spol. - Sp.j.

Strana 50 (celkem 63)

východní hranici pĜedmČtného pozemku.
Návrh Z 1000/00 je v rozporu s jejím
zadáním, neboĢ vytváĜí novou hranici území
hist.jádra obce.
117 Mý BČchovice
souhlas
nesouhlas

nesouhlas

120 Mý Ćáblice

- Potvrzení o vyvČšení veĜejné vyhlášky oznámení na úĜední desce od 1.7.2009 do
3.8.2009.
- Mý Praha - BČchovice opakovanČ
upozorĖuje na nesoulad stavby D511
(BČchovice - D11) s hygienickými limity a to
zejména hlukovými. Ochranné hlukové
pásmo výraznČ omezuje vlastnická, ale i
základní práva obþanĤ Mý Praha BČchovice. V takovém pĜípadČ nelze s takto
umístČnou stavbou souhlasit /stavbou MÚK
Dubeþ). Mý Praha - BČchovice navrhuje v
pĜípadČ nemožnosti splnČní hygienických
limitĤ pĜi stávajícím umístČní stavby. Stavbu
511 zejména MÚK Dubeþ umístit dále od
obytné zástavby v rámci ÚP.
- Ve výkresu rozdílových ploch a prvkĤ se
mimo jiné objevilo vymezení rozsáhlého
historického jádra v centru Mý Praha BČchovice. Toto vymezení neodpovídá
realitČ, souþasné historické jádro tvoĜí pouze
nemovitost s þ.p.1. Zbytek vymezeného
území je již zastavČn moderní zástavbou
nebo dosud þeká na své využití. Vymezený
návrh historického jádra by mohl výraznČ
omezit rozvojové plány Mý Praha BČchovice. Navrhujeme omezení
historického jádra pouze na nemovitost s
þ.p.1 - Stará pošta

Vzato na vČdomí.
PĜedmČtem zmČny Z1000/00 není nové
vymezení stavby 511 Pražského
okruhu. Koridor SKOP byl stanoven
územním plánem a potvrzen schválením
zmČny Z950/00.
Vymezení ochranného hlukového pásma
není pĜedmČtem Z1000/00, nutno Ĝešit v
následujících krocích. Detaily ochrany
území budou souþástí územní pĜípravy
jednotlivých staveb.

Požadavek neodpovídá schválenému
zadání Z1000/00. Aktualizaci hranice
historického jádra BČchovic není možné
v rámci Ĝešení zmČny Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy provést.

souhlas

- Potvrzení o vyvČšení veĜejného oznámení o
zahájení Ĝízení o vydání zmČny Z1000/00 na
úĜední desce.

Vzato na vČdomí.

nesouhlas

- 1) MČstská þást nesouhlasí se zmČnami
funkþních ploch zahrnutým v návrhu
Z1000/00, které umožĖují
umístČní komunikace SOKP v úseku RuzynČ
- BĜezinČves, které jsou souþástí
transevropské dálniþní sítČ TEN-T a které
mají ve svém dĤsledku zásadní vliv na zmČnu
v území a není je možné provést bez
Ĝádného projednání.
- Koridor vymezený v roce 1999 v UP bez
souhlasu mČstských þástí Praha - Suchdol a
Praha - Dolní Chabry, na jejichž území se
nachází, není jako pĜímČstská komunikace 2 x
2 pruhy
dostateþnČ široký pro koridor transevropské
komunikace TEN-T a nesplĖuje požadavky
rozhodnutí 1692/96Ec, smČrnice 2004/54/EC

Viz vyjádĜení ke spoleþnému jednání
þ.621/1

121 Mý Dolní Chabry

nesouhlas

PĜedmČtem zmČny Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy není umisĢování koridorĤ,
protože dle zadání zmČna nemohla Ĝešit
koncepþní otázky. ZmČna nemČní
koncepci ani prĤbČh koridorĤ
nadĜazeného komunikaþního systému v
platném ÚP SÚ hl.m.Prahy, schváleném
v roce 1999. Charakterizovat Pražský
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na minimální bezpeþnost v tunelech na síti
TEN-T,
ýSN 73 75 07- Projektování tunelĤ
pozemních komunikací, ýSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ýSN 73
6102 - Projektování kĜižovatek na silniþních
komunikacích (2x4 pruhy tunelu, patrový most
pĜes Vltavu, tunel Zámky na SOKP, 2x2
pruhy tunelu RybáĜka). UmístČní koridoru
transevropské dálniþní sítČ TEN-T je
zásadní zmČna v území a není ji možné
provést bez Ĝádného projednání.
- 2) Návrh zmČny Z1000/00 provádí zmČny
funkþních ploch v území v rozporu se
zadáním zmČny ÚP SÚ hl.m.Prahy
Z1000/00. Navržené zmČny funkþních ploch
SOKP - úsek RuzynČ - BĜezinČves (dle
podkladĤ v DÚR þiní uvažovaná budoucí
intenzita provozu cca 100 000 vozidel/24
hod., z toho cca 23 000 nákladních!)
oznaþené jako korekce odchylek od
podrobnČjších dokumentací není možné z
dĤvodĤ zásadního vlivu na okolí, životní
prostĜedí a ve svém dĤsledkĤ zdraví (napĜ.
návrh na vyhlášení ochranných hlukových
pásem kolem komunikace v území
zastavČném z dĤvodĤ pĜekraþování
zákonných hygienických hlukových limitĤ v
rámci územního Ĝízení staveb 518 a 519
SOKP) chápat jako "odstranČní formálních
nedostatkĤ".
- 3) Nesoulad s platným nadĜazeným ÚP
VÚC pro území hl.m.Prahy. Pro území
hl.m.Prahy je stále platný Územní plán
rajónu Pražské stĜedoþeské aglomerace,
schválený Vládou ýSR dne 23.6.1976
usnesením þ.155, spolu se zmČnami a
doplĖky schválenými vládou 21.1.1986
usnesením 24. Uvedenými usneseními vlády
byla z územního plánu VÚC vypuštČna
územní rezerva pro trasu pĜes Suchdol a
trasa okruhu zĤstává ve variantČ "S" mimo
území hl.m.Prahy. ÚP SÚ hl.m.Prahy a návrh
zmČny Z1000/00 je v rozporu s ÚP VÚC
Pražské stĜedoþeské aglomerace, neboĢ
SOKP je v úseku RuzynČ - BĜezinČves veden
mimo území hl.m.Prahy.
- 4) MHMP OOP Ĝádné zjišt'ovací Ĝízení
vĤbec neprovedl, nevyhlásil je na úĜední
desce
MHMPP, nevydal v té vČci stanovisko. Odbor
ochrany prostĜedí pĜi hodnoceni
zmČny Z1000/00 vycházel zcela jistČ z jejího
zadání, nikoliv z návrhu zmČny jako takové a
zejména ne z faktu, že k významným
zmČnám využití území nepochybnČ dochází.

okruh (pĤvodnČ nazvaný Silniþní okruh)
jako pĜímČstskou komunikaci je
zavádČjící a neodpovídá ani koncepci
ÚPSÚ hl.m.Prahy z roku 1999. Úloha a
postavení Pražského okruhu (SOKP) je
stále stejná.

ZohlednČní upĜesnČných podkladĤ je
souþástí Z1000/00 UP SÚ
hl.m.Prahy(revize) v souladu se
zadáním, kde se pĜedpokládá odstranČní
formálních nedostatkĤ. Vlastní stavba i
její trasa jsou v souladu s celkovou
dopravní koncepcí plánu, která se tČmito
drobnými korekcemi nemČní.

Viz vyjádĜení ke spoleþnému jednání þ.
621

viz spoleþné jednání 621/4
O nutnosti posouzení
dokumentace z hlediska vlivĤ na životní
prostĜedí rozhodoval pĜíslušný orgán, v
tomto pĜípadČ OOP MHMP, v závČru
zjišĢovacího Ĝízení pĜi projednání
zadání zmČny. Své rozhodnutí potvrdil
pĜíslušný úĜad ve svém vyjádĜení
þ.j.S-MHMP-053836/2009/1/OOP/VI ze
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KromČ toho v PĜíloze 1 zákona þ. 100/2001
Sb.,' která uvádí zámČry vždy podléhající
posouzení se v
bodČ 9.3 praví: ,,novostavby, rozšiĜování a
pĜeložky dálnic a rychlostních silnic." Výše
zmínČný
závČr zjišĢovacího Ĝizení o neposuzování se
jeví o to absurdnČjší, tím spíše, žé územní
plán Prahy
ještČ nikdy Ĝízení SEA podroben nebyl.
MČstská þást požaduje posouzení Návrhu
zmČny Z1í000/00 z hlediska vlivĤ na životní
prostĜedí
(zák. 100/2001 Sb.) a posouzení
synergických vlivĤ se všemi zámČry a návrhy
zmČn UP SÚ hl.m.
Prahy, které mají evidentní vliv na životní
prostĜedí území mČstské þásti Praha - Dolní
Chabry. ZmČna Z1000/00 nepochybnČ
splĖuje kritéria pro zjišĢovací Ĝízení podle
zákona a nepochybnČ splĖuje
potĜebu posouzení, a to jednak proto, že
zahrnuje ĜádovČ tisíc zmČn Územního plánu
a je nezbytné
posoudit jejich kumulativní úþinek (napĜ. kdy
jindy vyhodnotit bilanci úbytku ploch zelenČ
provedenými
zmČnami), také protože je nezbytné posoudit
synergické pĤsobení jednotlivých zámČrĤ,
které se pĜi schvalování jednotlivých zmČn
neprovádí, a také proto, že návrh zmČn znČní
regulativĤ pro funkþní využití ploch mĤže v
celku znamenat významný vliv na pĜírodní
prostĜedí, životní prostĜedí a zdraví obyvatel.
- 5) Vymezení ploch pro umístČni SOKP v
úseku RuzynČ - BĜezinČves, jakožto souþásti
transevropské dálniþní sítČ TEN-T do
rezidenþnČ zastavČného území Dolních
Chaber je v
pĜímém rozporu s touto schválenou státní
Politikou územního rozvoje 2008. Mísením
tranzitní dopravy, vþ. pĜepravy nebezpeþných
nákladĤ a vnitromČstské dopravy by
vzniklo zeiména v mimoĜádnČ složitém
stavebnČ technickém uspoĜádání na
Suchdole,
na dvouúrovĖovém ocelovém mostČ a v
tunelech Zámka nebezpeþné úzké hrdlo.
SOKP je souþást transevropské dálniþní sítČ
TEN-T v rámci lV. multimodálního koridoru
od roku 2004
(na základČ pĜístupové smlouvy ýR k ES).
Umist'ování komunikací sítČ TEN-T musí
vycházet
z Rozhodnutí Evropského Parlamentu a

dne 12.2.2009, ve kterém nepožadoval
posouzení vlivĤ na životní prostĜedí.

Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy nemĤže dle
zadání mČnit koncepci systémĤ ani
prĤbČh koridorĤ komunikaþní sítČ,
pĜehodnocení vedení Pražského okruhu
nemohlo být zmČnou Ĝešeno.
PĜipomínku nelze akceptovat. Koridor
Pražského okruhu vyhovuje
požadavkĤm uvedeným v Rozhodnutím
EP a Rady 1692/96, protože vyvádí
tranzitní dopravu z intenzivnČ
urbanizovaných oblastí Prahy do
koridoru po obvodu Prahy, který patĜí
do vnČjšího pásma mČsta, které již není
intenzivnČ urbanizováno.
ZmČna je v souladu s PUR 2008.
Koridor Pražského okruhu vyhovuje
koridoru vymezeném PUR ýR a
požadavkĤm na nČj kladeným.
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Rady þ. 1692/96/ES o hlavních smČrech
spoleþenství pro
rozvoj transevropské dopravní sítČ. Jižní
trasa SOKP v úseku RuzynČ-BĜezinČves
nemíjí hlavní sídelní útvary, vytváĜí úzké hrdlo
na trase TEN-T. V procesu posouzení vlivu
stavby na životní prostĜedí (ElA) byla jižní
trasa oznaþena jako krajní Ĝešení a z
dlouhodobého pohledu byla doporuþena
trasa severní ,,Ss", u které byl studií zadané
Ministerstvem dopravy v roce 2007 prokázán
prĤchod v okolí areálu jaderného výzkum v
ěeži. Návrh zmČny ÚP SÚ hl.m.Prahy
Z1000/00 je tedy v rozporu Politikou
územního rozvoje 2008, schválenou vládou
ýR 20.7.2009 a v rozporu s Rozhodnutím
Evropského parlamentu a Rady 1692/96ES.
Z výše uvedených dĤvodĤ Mý požaduje, aby
byl návrh zmČny územního plánu Z1000/00
pĜepracován, t.j. aby Návrh zmČny UP
Z1000/00 byl uveden do souladu s Politikou
územního rozvoje 2008 a s Rozhodnutím
Evropského parlamentu a Rady 1692/96ES.
- Vymezení koridoru pro transevropskou
komunikaci sítČ TEN-T, SOKP úsek
RuzynČ-BĜezinČves, které umožĖuje zmČna
Z1000/00, je v rozporu s pĜedpisy na
ochranu životního prostĜedí a zdraví obyvatel,
protože budou pĜekraþovány zákonné
hygienické limity (zneþištČní ovzduší,
hluk).Limity jsou již nyní v nČkterých
ukazatelích podle všeho pĜekraþovány nebo
se blíží k hygienickým limitĤm. Vymezení
koridoru pro transevropskou komunikaci
systému TEN-T resp. provoz na této
komunikaci (odhadovaná zátČž cca 100 tisíc
vozidel, z toho cca 25% tČžká kamionová
vozidla!) dáte zásadnČ zhorší podmínky životního
prostĜedí na území mČstské þásti do takové
míry, že budou podle našeho pĜesvČdþení
pĜekraþovány hygienické limity (napĜ. PM10,
PM 2,5, pĜízemní ozon - 03, hluk).
VČtšina ze souvislé zástavby mČstské þásti
je totiž situována v údolí na vstupu do
pĜírodního parku DraháĖ-Trója, což pĜedstavuje
cca1800 obyvatel. V roce 2005 ÚĜad Mý Praha 8
k tzv. jižní variantČ SOKP nad jihozápadní
þástí Dolních Chaber vyhlásil stavební uzávČru
pro ýimický sbČraþ.
Tento sbČraþ kopíruje novou kornunikaci,
která má být podle ÚP hl. m. Prahy místní
komunikací pro budoucí bytovou zástavbu.
V jihozápadní þásti Dolních Chaber.
V dĤsledku toho bude v jižní variantČ SOKP
vČtšina souvislé zástavby obklopena na jihozápadČ
výše položeným ýimickým sbČraþem, na západČ

Úprava zákresu SOKP podle
podrobnČjší pĜípravné dokumentace
stavby je v souladu se zadáním zmČny a
nemČní významnČ ani koncepci
dopravy, ani vlivy upĜesnČného Ĝešení
na životní prostĜedí a veĜejné zdraví
oproti Ĝešení schválenému v ÚPn SÚ hl.
m. Prahy z roku 1999. ěešení není v
rozporu se zásadami platnými pro síĢ
TEN-T. Ochranu okolního území pĜed
negativními vlivy do souladu s
hygienickými pĜedpisy jsou schopna
zajistit použitá technická Ĝešení a další
opatĜení (vedení trasy SOKP zþásti v
tunelu, zþásti v terénních záĜezech, ev.
s doplnČním protihlukových stČn), navíc
vzhledem k obsahu schváleného ÚPn
VÚC Pražského regionu nemá vedení
koridoru SOKP k obsažené variantČ „J“
reálnou alternativu. Je zcela vylouþeno
a v rozporu se zájmem na ochranČ
životního prostĜedí a veĜejného zdraví
daleko vČtších poþtĤ obyvatel vnitĜní
Prahy, aby SOKP zĤstal v této þásti
Prahy nerealizován.

Strana 54 (celkem 63)

nesouhlas

nesouhlas

výše položenou kĜižovatkou ýimická x SpoĜická x
ýimický pĜivadČþ na severozápadČ a severu výše
položeným SOKP, který nebude zakryt a na
východČ již existuje a vĤþi tomuto území je také
výše položena ulice Ústecká, která do PPR
pokraþuje jako sil. ll/608 a bude sloužit jako
spoleþný pĜivadČþ z I/9 a l/608 na PO.
V koneþném dĤsledku bude Mý Dolní Chabry,
ležící v pĜíletovém koridoru, ze všech svČtových
stran bezprostĜednČ obklopena výše položenými
komunikacemi s masivním dopravním zatížením
bez jakéhokoliv pĜístupu þerstvého vzduchu.
ZdĤrazĖujeme, že dne 21.5.2008 schválily
Evropský Parlament a Rada smČrnici þ.
2008/50/ES platnou od 1.1.22010 o kvalitČ
vnČjšího ovzduší a þistším ovzduší pro
Evropu. Považujeme za zcela nezbytné, aby
severozápadní segment SOKP (stavby 519
a 518} byly ĜádnČ posouzeny na základČ
požadavkĤ a kritérií této smČrnice. Pokud
jakýkoliv návrh pĜedkládaný k veĜejnému
projednání, k projednání s orgány státní
správy a schvalování samosprávou obsahuje
Ĝešení, které by znamenalo v nČkterých místech
porušování zákonných hygienických limitĤ nebo
pĜispČlo ke zvýšení negativních vlivĤ na zdraví
obyvatel stanovených platnými právními pĜedpisy,
je povinností poĜizovatelé územního plánu
(zmČny) se pĜipomínkou na to upozorĖující
zabývat a pokud zjistí oprávnČnost pĜipomínky,
zajistit, aby schvalovaný dokument neobsahoval
Ĝešení, jejichž realizace by vedla k porušování
zákonných hygienických pĜedpisĤ.
- MČstská þást Praha - Dolní Chabry
požaduje upravit návrh zmČny Z1000/00 do
souladu s doporuþením stanoviska vlivu
na životní prostĜedí dle §11 zákona þ. 244/1992 Sb.
(ElA) pro SOKP úsek RuzynČ - BĜezinČves
ze dne30.dubna 2002 MŽP pod þj.
NM700/1327/2020/OPVŽP/02 e.o. Postup,
kdy významná stavba, zámČr je do územního
plánu zaþIenČn bez posouzení vlivĤ na
životní prostĜedí (ElA i SEA) a pozdČjší
výsledek posouzeni není promítnut do ÚP
obce ani ÚP VÚC je obcházením smyslu
zákona o posuzování vlivĤ na životní
prostĜedí a zakládá vážné problémy pro
územní Ĝízení a mĤže zpĤsobit významné
oddálení realizace.
- 6) MČstská þást Praha - Dolní Chabry
požaduje vedle kategorie ZMK vymezit
kategorii pro nejcennČjší pĜírodní území
(napĜ. zachovat ZN) s regulativem funkþního
využití, které by nepĜipouštČlo jejich
poškození. Do této kategorie (resp. do
kategorie LR) by byla zahrnuta všechna

PĜipomínku nelze akceptovat. Z1000/00
ÚP SÚ hl.m.Prahy nemĤže dle zadání
provádČt koncepþní zmČny, tedy mČnit
koncepci systémĤ ani prĤbČh koridorĤ
komunikaþní sítČ, pĜehodnocení vedení
Pražského okruhu nemĤže být zmČnou
Ĝešeno.

Kompetence ochrany pĜírody,
respektive regulativy vyplývající z
vyhlášení ZCHÚ, nejsou zaĜazením do
typu funkþních ploch dotþeny.
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ZCHÚ stávající zelenČ
plochy ochranných pásem ZCHÚ a dĤležité
plochy zelenČ v ÚSES a VKP. Navrženými
zmČnami by se vyhláška o závazné þásti
územního plánu Prahy dostala do rozporu se
zákonem o ochranČ pĜírody a krajiny i s
vyhláškami jednotlivých chránČných území,
které stanoví podrobnČjší specifické
podmínky ochrany.
Ono zámČrné založení plochy a linie
(parkové pásy), je ve vČtšinČ ZCHÚ
nepĜijatelné (a pĜitom to není ani stavba, ani
by to nebyla zmČna funkþního využití) stejnČ
jak jsou v ZCHÚ nepĜijatelná hĜištČ i
jezdecké stezky, natož výstavba.
Nepochopení, že na území Prahy jsou
mimoĜádnČ cenná i unikátní pĜírodní území je
znát i z toho, že by byla zaĜazena do
kategorie (ZMK), která je charakterizována
jako zeleĖ s rekreaþními aktivitami, které
podstatnČ nenarušují pĜírodní charakter
území - to mĤže leda platit pro území
pĜírodních parkĤ.
- ZmČna Z 1000/00 navrhuje nahradit
dosavadní kategorii SO - sloužící oddechu
(která byla dále þlenČna na 7 podkategorií)
kategorií SR - rekreace (bez dalšího
þlenČní). Bylo by vhodné zachovat alespoĖ
dvČ podkategorie: 1. která nevyžaduje žádné
pevné stavby (dosavadní SO1- pĜírodní
rekreaþní plochy) a 2. ostatní rekreaþní
plochy- s omezenou zastavitelností. Pokud
by byla vymezena jen jedna kategorie SR,
bylo by správné zaĜízení veĜejného stravování,
klubová zaĜízení, služby a veterinární zaĜízení
zaĜadit mezi výjimeþnČ pĜípustné funkþní využití.
Nejasný je pojem další nespecifikovaná zaĜízení
sloužící oddechu a relaxaci - není ani zĜejmé,
zda by se mohlo jednat o stavby a jaké?
Tento nejasný pojem je tĜeba z textu vypustit.
- 7) Návrh zmČny Z1000/00, který umožĖuje
diky zmČnám funkþních ploch umístČní
komunikace SOKP v úseku RuzynČ-BĜezinČves
(vþetnČ pĜivadČþe RybáĜka), které jsou
souþástí transevropské dálniþní sítČ TEN-T,
není v souladu s požadavky stavebního zákona,
napĜ. s §8 odst.1 a §19 odst. 1 písm. b), c), e),
a j) stavebního zákona, neboĢ svým negativním
dopadem na životní prostĜedí nevytváĜí vyvážený
vztah podmínek v území, nezohledĖuje stávající
hodnoty a podmínky v území, nezohledĖuje rizika
s ohledem na veĜejné zdraví a životní prostĜedí.
Z uvedených dĤvodĤ není tento zámČr v souladu
s cíli a úkoly územního plánování, jak to požaduje § 40
odst. 1 písm. b) stavebního zákona, neboĢ nerespektuje
stanovisko ElA. PrĤchod severní trasy Ss SOKP v okolí

Projednávaný návrh zmČny Z1000/00
ÚP SÚ hl.m.Prahy odpovídá
schválenému znČní závazné þásti
zmČny ze dne 14.9.2006 i vydanému
OpatĜení obecné povahy þ.1/2008
hl.m.Prahy. Na základČ pĜipomínky
dotþeného orgánu bylo zachováno
þlenČní funkþní plochy rekreace do 7
kategorií.

ZmČna Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy je
naopak v souladu s cíli a úkoly
územního plánování, pĜedevším s cílem
koordinovat veĜejné a soukromé zájmy,
se zjišĢováním a posuzováním stavu
území a stanovování podmínek pro
provedení zmČn v území atd.

Strana 56 (celkem 63)

nesouhlas

souhlas

jaderného areálu ÚJV ěež byl prokázán ve
studii Ministerstva dopravy (Mott MacDonald
z 08/2007) a sdČlením Státního úĜadu pro
jadernou bezpeþnost þ.22267/2007/OSK/tkad.
- MČstská þást Praha - Dolní Chabry
požaduje vypuštČní veĜejnČ prospČšné stavby
þ.3 Pražský(silniþní) okruh RuzynČ BĜezinČves v hranicích hI. m. Prahy (vþetnČ
RybáĜky) ze seznamu uvedeného v B.
PĜíloha þ.2 - VEěEJNċ PROSPċŠNÉ STAVBY.
Z výše uvedených dĤvodĤ mČstská þást
Praha - Dolní Chabry nesouhlasí s vymezením
koridoru /stavby SOKP v úseku RuzynČ-BĜezinČves,
který je souþástí transevropské dálniþní sÍtČ
TEN-T, jako veĜejnČ prospČšná stavba.
MČstská þást Praha - Dolní Chabry požaduje
v jiných zmČnách územního plánu þi plánovacích
procesech vymezit na severu Prahy propojení obou
bĜehĤ Vltavy (Prahy 6 a Prahy8) pro vnitromČstskou
dopravu s preferencí veĜejné dopravy(napĜ.
tramvajová traĢ Kobylisy - Bohnice - Dejvice s
odboþkou do Suchdola).
- Potvrzení o vyvČšení veĜejného oznámení o
zahájení Ĝízení o vydání zmČny Z1000/00 od
23.6.2009 do 7.8.2009.

PĜipomínku nelze akceptovat. Z1000/00
ÚP SÚ hl.m.Prahy nemĤže dle zadání
provádČt koncepþní zmČny a tedy ani
rušení územním plánem vyhlášených
VPS þi stanovení nových VPS.
PĜipomínka smČĜuje skuteþnČ do jiné
zmČny ÚP SÚ hl.m.Prahy nebo do
nového územního plánu, kde je
koncepþnČ Ĝešena.

Vzato na vČdomí.

123 Mý Dolní Poþernice
souhlas

- Potvzení o vyvČšení veĜejné vyhlášky oznámení o zahájení Ĝízení o vydání zmČny
Z1000/00 na úĜední desce od 24.6.2009 do
6.8.2009.

Vzato na vČdomí.

souhlas

- Potvrzení o vyvČšení veĜejného oznámení o
zahájení Ĝízení o vydání zmČny Z1000/00 na
úĜední desce od 24.6.2009 do 27.7.2009.

Vzato na vČdomí.

souhlas

- Potvrzení vyvČšení veĜejného oznámení o
zahájení Ĝízení o vydání zmČny Z1000/00 na
úĜední desce od 26.6.2009 do 7.8.2009.

Vzato na vČdomí.

souhlas

- Potvrzení o vyvČšení veĜejné
vyhlášky-oznámení o zahájení Ĝízení k návrhu
zmČny Z1000/00 od 23.6.2009 do 8.8.2009.

Vzato na vČdomí.

souhlas

- Potvrzení o vyvČšení veĜejného oznámení vyhlášky o zahájení Ĝízení o vydání zmČny
Z1000/00 od 30.6.2009 do 6.8.2009.

Vzato na vČdomí.

souhlas

- Potvrzení o vyvČšení veĜejného oznámení o
zahájení Ĝízení o veĜejném projednání zmČny
Z1000/00 na úĜední desce od 23.6.2009 do
23.7.2009.

Vzato na vČdomí.

souhlas

- Potvrzení o vyvČšení veĜejného oznámení o
zahájení Ĝízení o vydání zmČny Z1000/00 na
úĜední desce od 24.6.2009 do 7.8.2009.

Vzato na vČdomí.

124 Mý Dubeþ

129 Mý Kolovraty

130 Mý Královice

131 Mý KĜeslice

132 Mý Kunratice

136 Mý Lochkov
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139 Mý NedvČzí
souhlas

- Potvrzení o vyvČšení veĜejného oznámení o
zahájení Ĝízení o vydání zmČny Z1000/00 na
úĜední desce od 24.6.2009 do 28.7.2009.

Vzato na vČdomí.

nesouhlas

- Dle usnesení Rady Mý Prahy 1 UR09_0356
schvaluje následující pĜipomínku :
Oddíl 3
Struktura funkþního využití území
(17) Pro vymezené plochy v centrální þásti mČsta,
které jsou zobrazeny ve výkresu þ.36, je
stanoven minimální smČrný podíl bydlení, který
vyjadĜuje pomČr hrubých podlažních ploch
sloužících pro bydlení k ostatním podlažním
plochám nesloužícím k bydlení a to vždy
vztažený na celou vymezenou plochu.
(18) U nových staveb v centrální þásti
mČsta umísĢovaných po demolicích budov s
podílem bytových ploch a budov v nichž byly
pĤvodnČ kolaudovány byty, bude rozsah
bytových ploch stanoven tak, aby výmČra
bytových ploch neklesla pod pĤvodní výmČru;
u stavebních úprav, nástaveb a pĜístaveb
budov s podílem bytových ploch a budov v
nichž byly pĤvodnČ kolaudovány byty, bude
podíl bydlení stanoven tak, aby podíl
bytových ploch ve vymezené ploše neklesl
pod stanovený limit.
(19) U nových staveb v centrální þásti
mČsta umísĢovaných po demolicích budov
bez podílu bytových ploch a v pĜípadČ
navyšování výmČry podlažních ploch u
nástaveb a pĜístaveb budov bez podílu
bytových ploch ve vymezené ploše neklesl pod
stanovený limit.
Body (18) a (19) se novČ oznaþují jako (20)
a (21)
- Potvrzení o vyvČšení veĜejného oznámení o
zahájení Ĝízení o vydání zmČny Z1000/00 na
úĜední desce od 26.6.2009 do 6.8.2009.

viz spoleþné jednání 601
Požadavku bude vyhovČno.
Navrhovaný text bude upraven
doplnČním nových odstavcĤ
(17),(18) a (19) a pĜeþíslováním
pĤvodních odstavcĤ (17) a (18).
s úpravou textu nového
odstavce (18) dle upĜesnČní
textu emailem.

101 Mý Praha 1

souhlas

Vzato na vČdomí.

111 Mý Praha 11
souhlas

- Potvrzení o vyvČšení veĜejné vyhlášky oznámení o zahájení Ĝízení na úĜedních
deskách od 26.6.2009 do 7.8.2009.

Vzato na vČdomí.

souhlas

- Potvrzení o vyvČšení oznámení o projednání
od 24.6.2009 do 25.7.2009

Vzato na vČdomí.

nesouhlas

- Nesouhlas se zrušením þásti hranice
historického jádra obcí. Žádost o rozšíĜení
této hranice o navazující historickou
zahradu. PĜesné vymezení hranice bude
zasláno emailem.

Hranice historických jader obcí jsou
vymezeny pĜevážnČ v zastavitelných
územích, kde je regulována stávající a
nová zástavba. Historická zahrada leží
v nezastavitelném území.

souhlas

- Potvrzení o vyvČšení veĜejného oznámení o
zahájení Ĝízení o vydání zmČny Z1000/00 od

Vzato na vČdomí.

113 Mý Praha 13
144 Mý Praha 17

153 Mý Praha 21
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30.6.2009 do 7.8.2009.
151 Mý Praha 22
souhlas

- Potvrzení o vyvČšení veĜejného oznámení o
zahájení Ĝízení o vydání zmČny Z1000/00 na
úĜední desce od 25.6.2009 do 6.8.2009.

Vzato na vČdomí.

souhlas

- Potvrzení o vyvČšení veĜejného oznámení o
zahájení Ĝízení o vydání zmČny Z1000/00 na
úĜední desce od 8.7.2009 do 10.8.2009,

Vzato na vČdomí.

souhlas

- Potvrzení o vyvČšení dne 29.6.2009 po dobu
30 dnĤ.

Vzato na vČdomí.

souhlas

- Potvrzení vyvČšení veĜejného oznámení o
zahájení Ĝízení o vydání zmČny Z1000/00 na
úĜední desce od 7.7.2009 do 6.8.2009.

Vzato na vČdomí.

souhlas

- Potvrzení o vyvČšení oznámení o projednání
od 3.7.2009 do 20.7.2009.

Vzato na vČdomí.

souhlas

- Potvrzení o vyvČšení oznámení o projednání
od 26.6.2009 do 27.7.2009.

Vzato na vČdomí.

souhlas

- Potvrzení vyvČšení veĜejného oznámení o
zahájení Ĝízení o vydání zmČny Z1000/00 na
úĜední desce od 25.6.2009 do 6.8.2009.

Vzato na vČdomí.

nesouhlas

- 1) Vymezení ploch pro umístČní SOKP v
úseku RuzynČ - BĜezinČves, jakožto souþásti
transevropské dálniþní sítČ TEN-T do
obytnou zástavbou zastavČného území
Suchdola a Sedlce je v pĜímém rozporu s
þerstvČ schválenou Politikou územního
rozvoje 2008 a také v rozporu s Rozhodnutím
Evropského parlamentu a Rady1692/96ES.
PĜipravený Návrh zmČny ÚP Z1000/00 je v
rozporu s Politikou územního rozvoje 2008,
schválenou vládou ýR 20.7.2009, a v
rozporu s Rozhodnutím Evropského
parlamentu a Rady 1692/96ES.
Z výše uvedených dĤvodĤ mČstská þást
Praha-Suchdol požaduje, aby byl Návrh
zmČny územního plánu Z 1000/00 ve smyslu
mé námitky pĜepracován, t.j. aby Návrh
zmČny ÚP Z1000/00 byl dán do souladu s
Politikou územního rozvoje 2008 a s
Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady
1692/96ES.
- 2) Na území mČstské þásti jsou již nyní
hygienické limity zneþištČní ovzduší v
nČkterých ukazatelích pĜekraþovány nebo se
blíží hygienickým limitĤ (viz SEA ZÚR
HLMP kapitola 2 - ovzduší). MČstská þást
Praha-Suchdol nesouhlasí s vymezením
koridoru trasy „J“ SOKP jakožto souþásti
transevropské dálniþní sítČ TEN-T a s tím

Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy nemĤže dle
zadání mČnit koncepci systémĤ ani
prĤbČh koridorĤ komunikaþní sítČ,
pĜehodnocení vedení Pražského okruhu
nemohlo být zmČnou Ĝešeno.
PĜipomínku nelze akceptovat. ZmČna je
v souladu s PUR 2008. Koridor
Pražského okruhu vyhovuje koridoru
vymezeném PUR ýR a požadavkĤm na
nČj kladeným Koridor Pražského okruhu
vyhovuje požadavkĤm uvedeným v
Rozhodnutím EP a Rady 1692/96,
protože vyvádí tranzitní dopravu z
intenzivnČ urbanizovaných oblastí
Prahy do koridoru po obvodu Prahy,
který patĜí do vnČjšího pásma mČsta,
které již není intenzivnČ urbanizováno.
Tam, kde se pĜibližuje obytné zástavbČ,
je veden v tunelových úsecích, pokud je
to možné.

103 Mý Praha 3

104 Mý Praha 4
105 Mý Praha 5

107 Mý Praha 7
108 Mý Praha 8
145 Mý Satalice

147 Mý Suchdol

nesouhlas

Úprava zákresu SOKP podle
podrobnČjší pĜípravné dokumentace
stavby je v souladu se zadáním zmČny a
nemČní významnČ ani koncepci
dopravy, ani vlivy upĜesnČného Ĝešení
na životní prostĜedí a veĜejné zdraví
oproti Ĝešení schválenému v ÚPn SÚ hl.
m. Prahy z roku 1999. ěešení není v
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související zmČnou funkþních ploch
uvedených v Návrhu zmČny Z1000/00, a
požaduje, aby byl Návrh zmČny územního
plánu Z 1000/00 ve smyslu mé námitky
pĜepracován, t.j. aby z Návrhu zmČny
Z1000/00 byly vypuštČny ty úpravy plánu
využití ploch související s jižní trasou „J“
SOKP, které by pĜi realizaci zámČru využití
zpĤsobovaly porušování zákonĤ ýR,
pĜedevším porušování zákonných
hygienických limitĤ.

nesouhlas

- 3) V územním plánu nyní platném a resp. v
územním plánu schváleném 9.9.1999 byl v
území mČstské þásti Praha-Suchdol
vymezen koridor pro trasu komunikace
(severozápadní segment SOKP, trasa „J“,
úsek RuzynČ-BĜezinČves), která byla svými
technickými a úþelovými požadavky výraznČ
odlišná od komunikace, pro které byl vydáno
dne 29.8.2008 neprávoplatné rozhodnutí
MHMP-OST þ.j. Sp.zn.: S-MHMP45914/2007/OST o umístČní stavby Silniþní
okruh kolem Prahy, stavba 518
RuzynČ-Suchdol (SOKP) resp.
MHMP-OST þ.j. Sp.zn.: S-MHMP45912/2007/OST o umístČní stavby Silniþní
okruh kolem Prahy, stavba 519
Suchdol-BĜezinČves (SOKP).
V roce 1999 se jednalo o vnČjší expresní
okruh, který nebyl souþástí transevropské
dálniþní sítČ, plánovaný pro mnohem menší
dopravní zatížení, o rychlostní komunikaci s
2x2 jízdními pruhy.
Aktem pĜistoupení ýR k Evropské unii 1.
kvČtna 2004 (viz PĜístupová smlouva ýeské
republiky k Evropskému spoleþenství) se stal
okruh kolem Prahy souþástí transevropské
dálniþní sítČ TEN-T a proto musí splĖovat
mnohem pĜísnČjší požadavky na parametry
komunikace a její technické Ĝešení (poþty
jízdních pruhĤ, podélné sklony, kombinace
rĤzných druhĤ dopravy, vytváĜení úzkých
hrdel, bezpeþnost a plynulost dopravy apod. viz Rozhodnutí 1692/96 EC). Projekt
zachycený v dokumentaci pro výše uvedené
územní Ĝízení pro stavbu 518 resp. pro
stavbu 519 je pĜipraven pro násobnČ vČtší
dopravní kapacitu, což se projevuje širším
koridorem zabírajícím území než je
vymezeno ve stávajícím platném územním

rozporu se zásadami platnými pro síĢ
TEN-T. Ochranu okolního území pĜed
negativními vlivy do souladu s
hygienickými pĜedpisy jsou schopna
zajistit použitá technická Ĝešení a další
opatĜení (vedení trasy SOKP zþásti v
tunelu, zþásti v terénních záĜezech, ev.
s doplnČním protihlukových stČn), navíc
vzhledem k obsahu schváleného ÚPn
VÚC Pražského regionu nemá vedení
koridoru SOKP k obsažené variantČ „J“
reálnou alternativu. Je zcela vylouþeno
a v rozporu se zájmem na ochranČ
životního prostĜedí a veĜejného zdraví
daleko vČtších poþtĤ obyvatel vnitĜní
Prahy, aby SOKP zĤstal v této þásti
Prahy nerealizován.
PĜipomínku nelze akceptovat.
PĜedmČtem zmČny Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy není umisĢování koridorĤ,
protože dle zadání zmČna nemohla Ĝešit
koncepþní otázky. ZmČna nemČní
koncepci ani prĤbČh koridorĤ
nadĜazeného komunikaþního systému v
platném ÚP schváleném v roce 1999.
Úloha a postavení Pražského okruhu je
stále stejná a odpovídá koncepci
stanovené ÚP z roku 1999. ÚP neĜeší
šíĜkové uspoĜádání komunikací ani
technické parametry návrhu. Pro
posouzení souladu s územním plánem je
prvoĜadý pohled na naplnČní koncepce
rozvoje mČsta a jeho systémĤ, tedy
naplnČní cílĤ územního plánu v mČĜítku
odpovídajícím zpracování územního
plánu.
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plánu (2x4 jízdní pruhy). Plochy kĜižovatek
pro obČ stavby 518, 519 vyboþují z území
vymezeného v platném územním plánu a
zasahují napĜ. do orné pĤdy þi do území
urþeného k obytné zástavbČ, nČkteré byly
navrženy zcela jinak, takže zabírají v DUR
518 + 519 území v platném ÚP pro nČ
nevymezené (MÚK RuzynČ, MÚK Výhledy,
MÚK RybáĜka, MÚK Cínovecká, pĜivadČþ
RybáĜka).
Tedy výsledek tohoto zjišĢovacího Ĝízení je
ve zĜejmém rozporu s obsahem zmČny
Z1000/00.
MČstská þást požaduje, aby bylo provedeno
vyhodnocení vlivĤ zmČny Z1000/00 na životní
prostĜedí (SEA) dle zákona þ.100/2001 Sb. v
platném znČní, protože skuteþný obsah
zmČny Z1000/00 na rozdíl od zadání ZmČny
Z1000/00 pĜedstavuje koncepci, která
podléhá SEA podle § 10i a dalších zákona þ.
100/2001 Sb. (viz . PĜíloha þ.1 KATEGORIE
I (zámČry vždy podléhající posouzení); 9.3
Novostavby, rozšiĜování a pĜeložky dálnic a
rychlostních silnic.
150 Mý Troja
souhlas

- Potvzení o vyvČšení veĜejné vyhlášky oznámení o zahájení Ĝízení od 24.6.2009 do
27.7.2009.

Vzato na vČdomí.

souhlas

- Potvrzení o vyvČšení oznámení.

Vzato na vČdomí.

souhlas

- Potvrzení o vyvČšení oznámení o projednání
od 25.6.2009 do 27.7.2009.

Vzato na vČdomí.

souhlas

- Potvrzení o vyvČšení oznámení o projednání
na úĜední desce od 24.6.2009 do 27.7.2009.
- MČstská þást Praha - Zliþín nesouhlasí s
vydáním zmČny Z1000/00 dle návrhu
pĜedloženého MHMP, neboĢ nezohledĖuje
pĜipomínky vþetnČ pĜipomínek, které Mý
Praha - Zliþín uplatnila ve stanovené lhĤtČ
písemnČ dopisem þ.j.453/2009 ze dne
9.4.2009 ke spoleþnému jednání o návrhu
zmČny Z1000/00. Mý trvá na svých
pĜipomínkách, neboĢ je považuje za zásadní
a velmi závažné .
- ZmČny dle projednávaného návrhu mohou
zpĤsobit výrazné zhoršení dopravní situace v
rámci Mý Praha - Zliþín a hl.m.Prahy.

Vzato na vČdomí.

152 Mý Újezd
156 Mý Zbraslav
157 Mý Zliþín
nesouhlas

nesouhlas

nesouhlas

- Považujeme za zásadní pĜipomínku týkající
se konkrétnČjšího vymezení podmínek pro

viz pĜipomínky Mý Praha - Zliþín
uplatnČné v rámci spoleþného jednání k
návrhu zmČny Z1000/00.

Není uvedeno o jaké zmČny se jedná.
Pokud je mínČn návrh MUK ulic
Rozvadovská spojka a ěevnická, pak
zmČna Z1000/00 pĜebírá dopravní
Ĝešení, které schválila zmČna Z 545/04
a doplĖuje pouze lokální rozšíĜení
uliþního prostoru ul. Rozvadovská
spojka.
Dle schváleného zadání Z1000/00 ÚP
SÚ hl.m.Prahy nejsou obsahem návrhu
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nesouhlas

nesouhlas

nesouhlas

nesouhlas

výstavbu v územích bez stanovené míry
využití území.
- Za zásadní považujeme zakreslení
dĤležitých a ojedinČlých vodních zdrojĤ - pĜi
ul. Mladých a pĜi ul. Halenkovská, historicky
významné technické památky.
- Nebyla zohlednČna zásadní pĜipomínka Mý
na správné oznaþení þistiþky dešĢových vod
pĜi ul.DolĖanské, která je v projednávaném
návrhu oznaþena i nadále nesprávnČ jako
ýOV.S ohledem na souvislosti je správné
oznaþení zásadní záležitostí.

- Zakreslením vyhlášeného památného stromu
- olše lepkavé v SobínČ na pozemku p.þ.272/1
v k.ú. Sobín mohlo být do zmČny Z1000/00
zohlednČno.
-

Ĝešení regulativy pro území bez
stanovené míry využití území.
Nebylo obsaženo ve schváleném zadání
pro Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy.
Ve schváleném zadání Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy nebyl obsažen požadavek
mČnit zásadním zpĤsobem funkþní
využití ploch. Plocha TVV v souþasné
dobČ slouží k likvidaci odpadu. Nové
funkþní využití lze navrhnout pĜi
projednávání konceptu nového UP
hl.m.Prahy. Ve výkrese vodního
hospodáĜství a odpady bude popis
objektu upraven na „DUN Zliþín“.
Požadavek na zakreslení památného
stromu je mimo podrobnost ÚP; je
úkolem UAP.

161 MČÚ Brandýs nad Labem

165 MČÚ ěíþany

143 MÚ ěeporyje

souhlas

- Potvrzení vyvČšení veĜejného oznámení o
zahájení Ĝízení k vydání zmČny Z1000/00 na
úĜední desce mČsta od 23.6.2009 do
7.8.2009.

Vzato na vČdomí.

souhlas

- Potvrzení vyvČšení veĜejnégo oznámení o
zahájení Ĝízení o vydání zmČny Z1000/00 na
úĜední desce od 23.7.2009 do 6.8.2009.

Vzato na vČdomí.

souhlas

- Potvrzení o vyvČšení oznámení od 24.6.2009
do 6.8.2009

Vzato na vČdomí.

- Návrh zmČny Z 1000/00 provádí zmČny
funkþních ploch v území, které nebyly
samostatnČ projednány a vydány, pĜestože
jejich vliv na území je zásadní. Mý Praha Suchdol nesouhlasí se zmČnami funkþních
ploch zahrnutými v návrhu Z 1000/00, které
umožĖují umístČní komunikace SOKP v
úseku RuzynČ - BĜezinČves vþetnČ pĜivadČþe
RybáĜka, které jsou souþástí transevropské
dálniþní sítČ TEN - T a které mají ve svém
dĤsledku zásadní vliv na zmČnu v území a
není je možné provést bez Ĝádného
projednání.

Doruþeno po termínu!
ZmČna Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy
odstraĖuje formální nedostatky
(nepĜesnosti kresby), nemČní koncepci
a v daném pĜípadČ upĜesĖuje hranice
funkþních ploch ve schválené trase
okruhu na základČ podrobné
dokumentace.

souhlas

- Potvrzení o vyvČšení veĜejné vyhlášky oznámení o zahájení Ĝízení od 24.6.2009 do
27.7.2009

Vzato na vČdomí.

souhlas

- Potvrzení o vyvČšení veĜejné vyhlášky oznámení o projednání od 23.6.2009 do
9.7.2009

Vzato na vČdomí.

725 Obþanské sdružení Nad DrahaĖským údolím - H. Francová Sp.j.
nesouhlas

170 OÚ Dolní BĜežany

172 OÚ Hovorþovice
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176 OÚ Jenštejn
souhlas

- Potvrzení vyvČšení veĜejného oznámení o
zahájení Ĝízení o vydání zmČny Z1000/00 na
úĜední desce od 24.6.2009 do 24.7.2009.

souhlas

- Potvrzení o vyvČšení veĜejné vyhlášky oznámení o zahájení Ĝízení od 30.6.2009 do
20.07.2009.

souhlas

- Potvrzení o vyvČšení veĜejného oznámení o
zahájení Ĝízení o vydání zmČny Z1000/00 na
úĜední desce od 23.6.2009 do 7.8.2009.

Vzato na vČdomí.

nesouhlas

- Obec Radonice zásadnČ nesouhlasí se
stavbou Pražského silniþního okruhu na
katatstrálním území Radonice. Plánovaný
pražský okruh výraznČ navýší hladinu hluku v
obytné zástavbČ. Vypoþtené hladiny
akustického hluku jednoznaþnČ pĜekraþují
naĜízení vlády þ.148/2006 Sb. o ochranČ
zdraví pĜed nepĜíznivými úþinky hluku a
vibrací. Díky pĜevládajícímu proudČní
vzduchu ze západu bude navíc obec
neúmČrnČ zatížena emisemi prachu a
exhalacemi ze silniþní dopravy. Navržený
Pražský silniþní okruh zasahující do
katastrálního území Radonice je pro obec
nepĜijatelný.
- Mapové podklady ke zmČnČ Z1000/00 navíc
neodrážejí aktuální stav v k.ú. Radonice.
VĤbec nejsou zakresleny nové obytné zóny,
které jsou bČžnČ dostupné v evidenci
katastrálního úĜadu.

Silniþní okruh je veĜejnČ prospČšnou
stavbou ve schválených územnČ
plánovacích dokumentacích hl.m.Prahy
(ÚP SÚ hl.m.Prahy) a StĜedoþeského
kraje (ÚP VUC Pražský region), stejnČ
jako v celostátní Politice územního
rozvoje 2008. Trasa není zmČnou
Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy mČnČna.

souhlas

- Potvrzení o vyvČšenína úĜední desce od
25.6.2009 do 15.7.2009

Vzato na vČdomí.

souhlas

- Potvrzení o vyvČšení oznámení o projednání
od 24.6.2009 do 27.7.2009.

Vzato na vČdomí.

souhlas

- Potvrzení o vyvČšení veĜejného oznámení o
zahájení Ĝízení o vydání zmČny Z1000/00 na
úĜední desce od 23.6.2009 do 7.8.2009.

Vzato na vČdomí.

Vzato na vČdomí.

184 OÚ KvČtnice

187 OÚ OĜech,

191 OÚ Radonice

nesouhlas

192 OÚ SibĜina, þ.p. 15

Dokumentace zmČny Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy Ĝeší pouze území hl.m.Prahy.
Z tohoto dĤvodu nebyly aktualizovány
mapové podklady území mimo hranice
hl.m.Prahy.

201 OÚ Zdiby VeltČž
203 OÚ Zlatníky - Hodkovice

5) NÁVRH POěIZOVATELE
Návrh zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy lze na základČ zapracovaných závČrĤ spoleþného jednání a Ĝízení o vydání zmČny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy pĜedložit ZHMP k projednání a vydání formou opatĜení
obecné povahy.

6) DOPLNċK NÁVRHU
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