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Yźňený pane inŽenýre,

obrátili jste se na nás s vy'jádřením k návľhu změny územního plánu ZŻ772/00,tykajici se ěásti

velkého rozvojového uzęmí Smíchov jih' V dané věci jste nám zaslali několik dopisů, a to
zejména dopis adľesovaný na pľvním místě primátorovi MUDľ. Zdeňku Hřibovi ze dne 6. 2.

2019, JUDr. Haně Kordové Marvanové a doc. Ing. arch' Petľu Hlaváěkovi, I. náměstku

primátora.

K dopisu jsou přiloženy jako přílohy: dopis CWI adľesovaný Výboru pro územní plán ZHMP
ze dne 7 ' 2.2019, dopis na oddělení kĺizového managementu MHMP ze dne 5.2.2019 a dopis

adľesovaný řediteli IPR ze dne 5. 2.2019.

Hlavními tématy vašich dopisů jsou ochľana vodního zdroje a domnělé diskriminaění a

disproporční jednání ze strany města a jeho organizaci. Hlavní příěinou vašich stížností na

Z2772100 je skutečnost, že změnou územního plánu 277Ż100 v předkládané podobě návrhu

k veřejnému' projednáni dochźľ;í ke sjednocení míry využiti tnemí a tím ke snížení KPP
z dnešního SV-K na SV-I v části, kde má CWI svoje zájmy.

Vaše námitkv a nřipomínkv ke změně územního plánu budou v souladu se zĺíkonem

v rámci oľoiednání změnv územního plánu náležitě wpořádánv. Níže uvedené ľeakce

v žádném pffpadě nenahľazuií whodnocení vámi podanÝch námitek a přĺnomínek

v pľocesu pľoiednání změny.

K jednotliým bodům dopisu ze 4.2.2019 uvádíme:

i) K otoblematice vodních děl a ieiich ochĺannÝch oásem

Vymezení vodního díla _ vodní zdroj a gľavitaění přivaděě, je v návľhu změny zohledněn

v souladu s možnostmi metodiĘ územního plánu a v souladu s omezenými možnostmi úpravy

návrhu změny v souvislosti s fázi pľocesu pořizování změny. Vymezení ochľany vodního díla

bylo provedeno' v souladu s požadavkem MČ Pľaha 5, zachovánímklínu ZMK (zeleň městská a

krajinná) a ľozšíření této plochy oproti stavu v platném ÚP právě z důvodu existence zaÍízeni

technické infľastruktury metľa, ěímż je myšleno mj. i předmětné vodní dílo. V této ploše ZMK
se podle paspoľtu vodního dilra nachźní většina vŕů. V odůvodnění návľhu změny j" *j.
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uvedeno: Je nutné zabezpeěit ochĺanu tohoto vodního zdroje a budoucí výstavbu přizpůsobit

tak, aby nedošlo jak k poškození stavby vodního zdroje, tak zejména k poškození nadložního

izolátoru a vlastní zvodně'

Tuto problematiku řeší zákon o vodách $ 30. Podle odstavce (6) podnět pro stanovení

ochľanných pásem podává ten, kdo má právo vodu z vodního zdroje odebírat, případně mu

předložení tohoto návľhu s potřebnými podklady vođoprávní úřad může uložit. Z uvedeného

plyne, že IPR jako pľojektant může na tuto skuteěnost upozornit, ale nemůźebyĹani iniciátorem

podnětu, ani tím, kdo ochľanná pásma a opatření v nich stanoví.

ii) K pĺoblematice Přerušení biokoridoru podél ulice Stľakonická:

Změna zasahuje celoměstský systém ze\ené vedený plochou přístavy a přístaviště, plavební

komory /DP/, redukuje ho o 37 l42 m2, ale nezasahuje űzemní systém ekologické stability.

CeloměstsĘ systém zeleně byl v minulosti vymezen v ploše stávajícího přístavu s převahou

zpevněných ploch a jeho ýznamnější ľozvoj zde tedy není reálný ' Żaany biokoridor změnou

přeľušen není.

iii) K pľoblematice dopravního řešení:

Změna upľavuje šířku ulice NádraŽní na űzemí změny. Podkladová studie ke změně

předpokládala převedeni pÍevźňné části automobilové dopravy z ulice Strakonické do ulice

NádraŽní, která je na Smíchově využívána především veřejnou autobusovou a tramvajovou

dopravou. Podle VVURÚ úprava polohy severní spojnice ulice Nádražní a Stľakonická a její

kategorizace na třídu 54 z původně navrhované 52 je z pohledu SEA nepodstatná a v zépéĺech

posouzení se nijak neprojeví.

iv) K oĺoblematice odůvodnění změnv:

Soulad se Zźsádami územního rozvoje, kteľé předpokládají upřednostnění transformačních

űzemi před dosud nezastavěným územím je zřejmý. Celé řešené 'űzemi je vyrŽívané jako

zastavitelné a zastavéné. Platný űzemní plán nevymezuje zvlášť přestavbové a rozvojové

plochy. Hodnocęní vodůvodněni vycházi ztoho, Že transformaěním űzemim je zastavitelné

území, j ehoź vyllŹiti prochéuí transformací.

v) K otoblematice návrhu změnv k veřeinému oĺoiednáď:

19. ledna 2017 pľoběhlo spoleěné jednání. Veřejné pľojednání se konalo 25. Ż' 2019 s termínem

pro podání připomínek do 4. 3.201'9.

Na spoleěném jednání byl předložen návrh změny s mírou vyllżití K. K tomuto návrhu

se MČ Praha 5 vyjádřiĺa takto:

,,V souvislosti s umístěním plochy ZlvlK (na p.p.čl.669/3 a 66914 k.ú. Smíchov) mezi ulicemi

Nádražní a Strakonická navrhuieme oproti návrhu zachovat tuto funkční plochu v místě ďe

platného ÚP SÚ HMP. Přesunutí této plochy do území přístavu považuje Městská ěást Pľaha 5

za chybu v komunikaci mezi navľhovatelem, pořizovatelem a zpracovatelem změny Úp sÚ
HMP. Důvodem připomínky je skutečnost, že v dané ploše (dle platného Úp sÚ HMP) se

nachéneji zaŕizeni technické infrastruktury metľa, nad kter.ými ĺęlzę rea|izovat zástavbu, a zeleřl

zde má své logické opodstatnění. Naopak plocha ZMK s vyznaěeným celoměstským systémem
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zelně je nevhodná na ploše přístavu podle komunikace Strakonická, neboť zde znemoźřluje
rea|izaci technicĘých zaÍízení, nutných pro plnění funkce přístavu, a ľovněž znemožňuje

vybudování předpolí lávky pľo pěší a cyklo na císařskou louku. Tuto připomínku považuje

Městská ěást Pľaha 5 za zásadĺí."
a đěie,'Doporuěuj eme zváźit hodnoty kódů míry vyuźiti ilzemí dotčeného změnu na ploše SV
mezi ulicemi Nádražní a Strakonická. V tomto tnemí se vedle sebe nalézají pozemky se zcela
rozdílnými kódy míry vyużití tzemi. Stávající platný Úp sÚ HMP nezajišťuje vlastníkům
űzemi předvídatelnost práva (zejména na ploše s koeficientem intenzity využití Ę kteľý ję
pľavděpodobně v ĺozooru s požadavky odboľu památkové péče MHMP a někteĘími stanoveními

platného Úp SÚ Hłĺp). Celé űzęmi lęží v exponované poloze se zttkazęm umísťování
výškových staveb' Budoucí zástavba inęmí dotčeného změnou Úp sÚ HMP by, po zľušení
stávající stavební uzźwěry, měla hmotově navazovat na smíchovskou blokovou strukturu

umístěnou severně od daného űzemi a i na předpokládanou stľukturu zétměru Smíchov City."
Ve WURÚ se k návrhu pľo spoleěné jednání upozorňuje na 

',disproporce 
mezi

zá|mem uchovat vizuáiní prostorové hodnoty vnitřního města (ve vztahu k panoľamatům města)

a trvajícím tlakem na maximální komerční zhodnocení ploch věetně zvyšujícího se zájmu na

ýstavbu prostoroqých dominant ve vztahu ke změně 2772, u které je v rámci SEA navržęno

snížit intenzitu využití űzemí tak, aby nedošlo k realizaci výškových budov neodpovídajících
sým charakteľem okolní zástavbě".

Veškeré materiály vyplyvající ze spoleěného jednaní včetně citovaného vyjádření MČ a
WURÚ byly a jsou zveřejněny na

vani/zmenv-uzemnihoJrlanu/aktualneJorizovane-zmen}ĺ/index. html.

o okolnostech předcháuejících návľhu změny územního plánu jste tedy byli zátkonným

způsobem informováni.

Po vyhodnocení qýsledků projednáni a vyhodnocení vlivů na udľžitelný rozvoj ilzemí

ryVURÚ) zaslal poÍizovatel (UZR MHMP) projektantovi (IPR) pokyny k úpľavě návrhu

změny 2772100, mimo jiné bylo požadováno sladit míľu využití území pĺo funkční plochy SV
mezi ulicemi Nádĺažní a Stľakonická. a zachovat plochu ZMI( na pozemcích paľc. č. 6ó913 a

ó6914 v k.ú. Smíchov.

Při konketizaci tohoto pokynu byla využita analýzaýše citovaných požadavků MČ Pľaha 5 a

VVURÚ, na zźlkladě kteých pľojektant dospěl k návľhu změny ve formě, jak je nyní
předkládána k veřejnému pľojednání.

Ve veľifikačním stanovisku WURÚ jsou úpravy návrhu hodnoceny takto: ,,Sjednocení kódu

míry využití űzęmi v pľostoľu stávajících bloků domů v mezi ulicí Strakonická a nádražní na

kód SV-I, oproti souěasnému ľůznoľodému ělenění v kódech SV-G, SV-I a sV-K, je z pohledu

životního prostředí spíše pozitivním vlivem zejména z hlediska kľajinného rtuu a zajištění

ucelenosti a chaľakteľu zźstavby levého vltavského břehu."
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Vaše tvrzení, że Ęrto změny návrhu nebyly vyvolány ž:ádnými připomínkami vzešlými

zprojednání změny, se ĺezakládá na faktech. IPR jako projektant vźädném případě

nepostupoval diskriminačním zptisobem a ani nebylo vjeho kompetenci vyhovět vašemu

požadavku na stažení nebo změnu návrhu před veřejným pľojednáním'

K vystaveným návrhům a WURÚ předkládaným k veřejnému projednání bylo možné podat

námitĘ a připomínky ěi námitĘ do 4. 3. 2019 včetně, (dle $ 52 odst. 3 stavebního zákona ve

spojení s $ 172 odst. 1 a 5 a $ 39 odst. 1 správního řádu).

Předpokládáme, źe jste tuto možnost využili a na jednání avizovanou námitku ěi připomínku

v souladu se zĺkonem uplatnili. Další postup ýkajici se změny územního plánu, tj. vyhodnocení

došlých připomínek a jeho předložení ke schválení, je v kompetenci UZR MHMP.

S pozdravem

doc. Ing' aľch. Petľ Hlaváček

náměstek pľimátora pro oblast územního ľozvoje a územního plánu

Yéňený paĺ
Ing. RadekMenšík
jednatel

CWI Smíchov s.r.o.
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