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HLAVNĺ MĚsTo PRAHA
Magistrát hlavního města Prahy
odbor územního rozvoje
oddělení pořizování celoměstských dokumentací
Jungmannova 35129
't 10 01 Praha 'ĺ

Podání nálnitkv proti návrhu celoměstskv vÝznamnÝch změn Z 2772100. Z 278í100 a
Z 2797100 Uzemního plánu sídelnĺho útvaru hlavního města Prahv
k č.j.: MHMP 110784ĺ2019 ze dne 15. 1.2019

Ministerstvo vnitra CR je příslušné hospodařit s pozemky zapsanými na listu vlastnicfuí Ö.235
v katastrální území Smíchov, jejichŽ vlastníkem je Ceská republĺka. Pozemky tvoří uzavřený
areál Policejního prezidia České republiky.

Navrhovaná změna z2772100 mění koncepci dopravní infrastruktury redukcí západní
břehové části Přístavu Smíchov a novým zatříděním vybrané komunikační sítě v jiŽní části
Smíchova věetně vymezení nového propojení mezi ulicí NádraŽní a Strakonickou umoŽňující
převést automobilovou dopravu vietně lAD ze Strakonické do NádraŽní. V této souvislosti
změna rovněŽ upravuje šířku ulice NádraŽnĺ na území změny.

V souladu s $ 52 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů uplatňujeme jako vlastník k návľhu změny
z2772too Územního plánu sídelního útvaru hlavniho mcsta Prahy následující námitky.

Nesouhlasíme se současným návrhem umístění nového dopravního propojení mez!
ulicí Nádražní a Strakonickou a rozšíření ulice NádraŽní v lokaIitě areálu Policejního
prezidia a Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy.

odůvodnění:
Navrhovaná změna z2772100 se mj. dotýká areálu Ministerstva vnitra _ Policejního prezidia
ČR, konkrétně Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia cR na adrese NádraŽní
16, Praha 5 - Smíchov, ale současně i cásti areálu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy'

Předpokládaným novým propojením ulic NádraŽní a Strakonická by došlo k záboru části
pozemků stávajícího areálu, a to zřejmě pozemků p.ě.656, p.č.657/10, p'ć' 657111, p.č'
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657ĺ12 a p.č. 658 v k. Ú. Smíchov s logichým odstátněním a faktickému zmenšenĺ plochv
areálu se zásahem i do stávaiících staveb ' Zároveř'l bv bvl zrušen stávaiícĺ viezd do areáIu
s nutností řešit vjezd nový.

Dále by nové propojenĺ ulic NádraŽní a Strakonická vytvořilo předěl - bariéru, jeŽ by
znemoŽnila potencionální rozšíření areálu směrem na jih a zabránila rozvoji stávajícího
areálu.

Lze konstatovat cílený spekulativni záměr řešit nové propojení ulic Strakonická a NádraŽní
záborem a zcizením státních pozemků na úkor zĄmťs státu a jeho povinností v oblasti
bezpečnosti a vyhnout se soukromým pozemkům, kde by bylo nutno realizovat nákladné
výkupy ěi politicky neŽádoucí vyvlastňování.

Navrhovaný záměr by svou realizací, s důsledkem faktické likvidace öásti současného
areálu, ve svém důsledku vedl k neŽádoucímu omezení óinnosti Správy logistického
zabezpečení Policejního prezidia ČR, která po ekonomické a materiální stránce zabezpeěuje
ěinnost útvarů s celostátní působností a jiné, s koneiným důsledkem narušení plnění jejich
zákonných povinností na úseku bezpečnosti veřejného pořádku, coi. je nepochybně
veřejným zájmem, po všech stránkách převaŽujícím nad zájmem soukromým v podobě
investiění výstavby v dané oblasti, jiŽ zakreslené v dokumentaci změn v územĺ.

Závěĺem uvádíme, Že ke změnám ć,' z2781to0 a Z2797Ioo Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy nemáme žádné připomínky ani námitky.

lng. Miroslav Konopecký
vrchní ministerský rada

ředitel odboru správy majetku

Vyřizuje:
tel. č.:
e-mail:

Bc. Jarmila Dzubová
974 849 322
jarm ila. dzubova@mvcr. cz
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