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Magistrát hlavního města Prahy
odbor územního rozvoJe
Jungmannova 35i29
110 00 Praha 1
Datovou schránkou :'8la97h

Podatel:
společnost české přísavy, a.s.
se sídlem Jankovcova 6 Praha 7,L7ooo
lčo:ąszząsgz
zapsaná v obchodním reJstřĺku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vtožka 1579
zastoupená lng. Miloslavem černým, předsedou představenstva

Věc: námltĘ vlasürlka dotěených pozemkü a starrub na ntch se nacháre|ĺďch a
prowzorratele pozemní &ĺsü veřeináho přÍĺavu Pľaha Smĺďrov płotĺ vydánĺ
celoměĺsĘ výnamné změny Z2TT2Iú Územnĺho plánu süelnlho úwaru
hlam|ho ĺĚsta PlaĘ

Podatel, společnost české přÍstarĺy, a.s., se sídlem Jankovcwa 195il6, Praha 7, Ĺ7o O0, tč:
45274592, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městskýrn soudem v Praze pod sp. zn. B
1579 (dále Jen "podatel") Je vlastnÍkem pozemků zeJména parc. č. su2l2,ĺíílizlg,50!12ĺ6,
W2l7 , 5v2|8,5w2l9, suzl]:o, 504J2lĹĹ, 5o42lL2, W2lL3,5o35/1, 5u5l3, nacházeJícÍch
se v obcl Praha, katastrálním území SmÍchov, zapsaných na listu vlastnictvĺ ć,, t557, o celkové
výměře cą t42 300 m2. Přesný výčet těchto pozernků dokládá podatel částečným výplsem
listu vlastnlctvĺ z katastru nemovltostí (dále též jen odotčené pozemĘf), který le nedílnou
součástítohoto podání|ako přĺloha č. 1. v souladu s 9 52 odst. 2 a odst. 3 zákona ć,.t83|2offi
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozděJšíc-lr předpisů
(dále jen 

"stavebnÍzákon"), 
ímto podatel podárŕ u pořlzorratele územnĺho plánu Magtstľátu

hlavnlho mk Pnhy, odboru územního rcaoie pFcmné námltky protl vydáníeloměstsky
v{znamnó změny zznaW Územnlho pHnu sídelnĺho litvaru ht. města Pľahy, který byl
aĺeřeJněn na úřednÍ desce Mąlstrátu htavnĺho města Prahy veřeJnou vyhláškou dne
25.1.2019 a o němž se dne 25.2,2ot9 konalo veře|né projednánÍ (dále též jen ,,návrh změny"}.

Podatel, Jako výlučný vlastník výše uvedených dotčených pozemků, si tÍmto na úvod dovoluJe
zdůraznĘ že dotčené pozemky wořÍ velmi rozsáh!ý územnÍ cetek, souvislé územĹ Keré není
děleno pozemĘ jir'ych vlastnĺků. Podatel ts tar dľžłtclem celtsnłdr pbch o výměráGh i
desÍtckhełtaľů na úzcmíhlaYnĺho Íněsta PraĘa náYrh znrěnyúremnĺhoplánu doteho práv
a opńměrýú zálmü tak v€lml Yýrazným zp0sobem zasahu|e, Jako do vlastnictví snad
žádného jiného soukromého subjeKu.

V přÍpodě, že.by se neJednalo o nómÍtku, berte toto podání jako připomĺnku k návrhu změny
územního plónu.
Všechny númłtĘ, respekive příponĺnky jsou zágdnÍho charakeru
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Námitka č.1:
Nesouhlasĺme se snfienĺm lnbnzĘ (mírfl vpžttí územĺ přístavu Praha - SmÍdrov na

dotčených pozemcĺch, zatĺrÉna č. parc.s(lils/l, W2l2,5uÍ2l3,5oł2l6,wa7,sw2ĺtL,
5u2tL2"5ó42tt3a 5045/3v kr|. Smíchov, z původně navńroľaného kódu SV€ na Sv-ĘJak

ie defrnorńn návĺňem změny územnÍho pHnu.

odůvodnění:
E'-ré přÍ't."y a.s., Jako vlastnĺk pozemkü v území přístavu Praha - SmÍchov, dotčeného

změnoů z2?i2lŇ podat pr]vodně podnět za změnu územního plánu v předmětném rlzemĹ

který byl původně projednáván pod č. zz77ý@.Již v tomto podnětu byl předložen návrh na

změnu stávaJÍcí funkce v dotčeném území na funkční využitÍ SV s kódem G.

Po spoJení původního podnětu z277tlú s podnětem z27T2loo, které bylo bez projednání

s námi provedeno ze strany oÚR MHMP před rozhodnutím o pořÍzení změny bylo deklarováno

zachovánÍ návrhu plochy SV-G v přístavu Praha - Srníchov, Jak byl zpracován následně i do

konceptu změny územního plánu. Takto byl následně návrh změny předložen i ke zpracování

whodnocení vlivü změny z z77zlú na udržitelný rozvoj území (sEA), přlčemž ze závěru

tóľloto vyhodnocení wpiynulo, že zpracontel sEA navrhl snÍŽlt kód intenzity (míry) využltÍ

v předmétném území z SV_G na SV-F, a proto byl tento návrh pozdějI zapracován do návrhu

předloŽeného ke společnému projednání změny v únoru 2017'

Po zpracování původního návrhu změny (s předmětnou plochou přÍstavu SV-G} pro účely SEA

však došlo ze strany zpracovatele návrhu změny k výraznému zmenšení celkové plochy SV u

dotčených pozemků v přĺstavu, a to v důsledku přehodnocení šířĘ přÍstavnĺho mola

z původnÍch 10 metrü na 15 metrů a v düsledku toho došlo kvýraznému zmenšení původnÍ

plochy SV-6.

Dte původnĺho navrľlu z2772loo,lak byl předložen ke zpracování vyhodnocenívllvü změny na

uoľittelný rozvoJ území (sEA), byio navrhováno umÍstit v předmětném území až 50 O0 mz

HPP. K tomuto návrhu se vyjadřovalo lryhodnocenĺ SEA a s ohledem na tuto skutečnost bylo

navrženo snížit kód míry využití území na SV_F, tedy na cca 38 500 m2 ľlPP.

V düsledku zmenšení ptochy SV_F ze strany zpracovatele návrhu změny na počátku roku 20t7

(z původnÍch 10 metrů na 15 metrü šĺřĘ přÍstavního mola) však došlo neJenom ke snížení

."ir*ĺ mĘ vyuŹltÍ územĹ ale souöasně i k výraznému zmenšenĺ celkové plocľĺy SV čímž došlo

ve skutďnostl (oproti původnímu návrhu ze strany zpracovatele SEA) k dalšímu výraznému a

dle našeho názoru i zcela nepřlměřenému snížení moŽné míry využití územÍ na cca 20 (ff aŽ

25 ooo m2 HPP, přičemž püvodnÍ předpoklad, který byl navÍc podpořen i ze strany Městské

částl Praha 5, nepředponáaaI překročenÍ limitu na úrovni původních 38 üDaž 39 000 mz HPP.

Za předpokladu, Že by došlo k zachovánÍ původního návrhu kódu mÍry vyulltí území SV-G by

tať po zmenšenÍ celkové funkční plochy SV došIo k naplnění závěrů Whodnocení SEA a nebylo

nutné snižovat kód mÍry využití územĺ na SV_F'

Původní návrh využltí území regulatlvem SV-G zpracovatelsEA explicitně newlučuje, pouze

označuje na vhodnější kód mÍry využití území SV_F. Lze se ztotožnlt se zpracovatelem SEA,

O Čr5ľ{É pňísľnvY' a.5.
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podle něhož původně navrhovaná míra využití (tj. sV-G - pozn') nutně nemusí mít negativní
dopad, neboť Jze očekávat zlepšení ceIkové estetické kvality prostoru smíchovského přístavu
za předpoklad u rea l izace architektonicky kva litn í zástavby.

Kód sV-F pro zmíněné území je odůvodněn především měřítkem okolní zástavby a vizuálním
charakterem vltavských břehů. Přitom právě okolní zástavba, aÍ. už' historická, nově
realizovaná nebo p|ánovaná (zpracovatel SEA zmiňuje např. River office House, River
Bussiness Centre, modernízástavba na rohu ulic Moulíkova a Strakonická) nenípozvolná nebo
výrazně vychylující se z původně plánované míry využitíSV-G.

Vícepatrovou zástavbu je naopak především v tomto místě při pohledu z Vyšehradu třeba
považovat za akceptovatelnou, neboť ve spojení s rostlou zelení na Císařské louce je schopna
(v rozumné míře) překnýt pohled na areál Smíchovského nádraží a okolních brownflelds. Zde
se nachází velké množství zchátralých objeKü, odstavených porouchaných vlaků, skladišť čĺ
jiných technických budov, tudíž lze o estetické kvalitě tohoto území pochybovat. l v případě
transformace navazujícího území Smíchovského nádraží např. na terminál či obdobnou
dopravní stavbu, není vhodné, aby byla taková stavba v krajině, ať už z jakéhokoliv pohledu,
dominantní. Tato nepřípustná doľninance jediné stavby je proto nutná zmírnit okotní
zástavbou, což ovšem díky limitu SV_F nebude dost dobře možné.

Na základě výše uvedeného tak navrhujemą aby plocha SV_F na dotčených pozemcích byta
v návrhu změny územního plánu změněna zpět na 5V-6, a to dle původnĺho návrhu změny
z2772lOO.

čerlĺĺ plEtrvy, r,r', spolctĺoct, apsrĺlć v obcMním r.ĺstřĺku wd.nćín Íýartlłln ioud.m v ł.r.,
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Námitka č. 2

Jako vtastník dďčených pozemků a jako přovozovatel pozemní částl veřejného přístavu

Praha Smíchov nesouhlasíme s vedením prvrů Úses, celoměstského systému zeleně, na

dotčených pozemcích a požaduieme tak jejich vypuštění.
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odrjvodnění:
Změna územního plánu oprott platnému stavu redukovala na dotčených pozemcích prvky

územního systému ekologické stabillty tím způsobem, že z převážné části, zejména na

pozemcích č. parc. 5042/2,5uzl3, 504Żĺ6, s042ĺ7,5u2|8, 504219,5o42ĺLo, so4Żltl,
5o42ĺLz,5u2ĺt3,5o35lL,5u5/3 v k.ti. Smíchov, již není územÍ označené Jako celoměstshý

systém zeleně jako závazný prver Úses.

Zde je nutno podotknout, že po odstranění plochy ZMK na základě v'ýsledků společného
jednání dle $ 50 odst. 2 stavebního zákona, nemá tento významný prvek ÚsEs žádné

opodstatněnĹ naopak nedůvodně limĺtuje zachovánÍ přípustného Wužltí ploch DP i sV, a proto

nemüŽe dojít k plnéľnu funkčnímu využití. Svůj význam mělo zavedení celoměstského

systému zeleně právě ve vzájemnému kontrastu ploch ZMK, nikoliv však v současně

navrhovaném znění změny návrhu územního plánu.
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Smyslem zavedení celoměstského systému zeleně (dle oddílu Ą část. 6 Územního p!ónu
sídelnĺho útvdru htavního města Prahy, konkrétně přílohy č. 1 - Regulativy Íunkčního aprostorového uspořódőní území hlavního městd Prahy) je nepochybně zachování stávaJÍcí
ekologické stabiliĘ a její případné rozšíření do vhodných míst' Samotný celoměstský systém
zeleně limituje plochy tím, že jeho funkčnost nebude na těchto plochách narušena, zejména
Že nedojde k významnému úbytku veřejně přístupných ploch zeteně V posuzované lokalitě. Na
dotčených pozerncích v rámci uvedené plochyJe ovšem třeba prvky ÚsEs nutno považovat za
nadbytečné a příliš široce vymezené, neboť míra využití území SV s označením F nebo G již
sarny o sobě s sebou nesou povinnost k rozšlřování zeleně pomocí přísných koeficientů.

Dále, v přístavním území (plocha DP) není účelné umisťovat zeleň s ohledem na charakter
činnosti na těchto plochách vykonávané' ostatně o vrýznamu a reálné možnosti rozvoje
celoměstského systému zeleně se zmiňuje samotný návrh změny územního plánu v textové
části odrjvodněnĹ kde je uvedeno, že ,,celoměstský systém zeleně byl v minulosti vymezen v
ploše stávajícího přĺstavu s převahou zpevněných ploch a jeho ýznamnější rozvo! zde tedy není
reólný." S tírnto závěrem se lze ztotožnit, neboť na plochách zpevněných, širšÍ veřejnosti
nepřístupných, s rozdílnými pozemky a krajinnými nebo stavebními zábranami není možné
účel ně rozvíjet zeleň celoměstského v'ýzna mu.

Podatelovo postavení jako subjektu dotčeného návľhem změny územního plánu je v tomto
případě navíc zdůrazněno |eho rclí provozovatete pozemní částl veřejného pĺĺ't 

'u 
(vĺz 5 6

odst. 1zákona č'.1L4ĺt995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozoě;sĺcn předpisů /dále tjen zákon o vnitrozemské plavbě/), nacházející se na území hlavního města Prahy, a to
konkrétně veřeJného přístavu Praha Smíchov s ochrannou funkcí ve smyslu 5 6 odst. 6 písm.
b) zákona o vnitrozemské plavbě, jak vyplývá ze seznamu veřejných přístavů, vedeného Státní
plavební,správou jako příslušným správním úřadem skrze antárnetový portál Labsko Vltavský
Dopravní lnformační Systém, dostupný na webov'ých stránkách htto:/ ..ww.lavdĺs.czlvodni-
cestv/vęre ĺne_oristaw).

Podateljako provozovatel pozemníčásti uvedeného veřejného přÍstavu nesouhlasís návrhem
změny úzernního plánu, neboťtento zasahuje nejen do jeho vlastnickéhb práva, ate dále také
do plnění úkolů a závazků určených mezlnárodnírni smlouvami a právem Evropské unie,
týkaJÍcích se rozvoje veřejného přístavu a vodní dopravy (včetně je1'ího napojení na ostatní
druhy dopravy) vůbec, čl zákonem o vnĺtrozemské plavbě nebo Polĺtikou územního rozvoje
ČR, a rovněŽ zasahuje do dalších veřejnoprávních povolení podatelem získaných zejména na
základě zákona o vnitrozemské plavbě. Podatel zdůrazňuje' že rozvoj uvedeného veřejného
přístavu Praha Smíchov představuie nejen zájem české repubtĺky, ale i Evropské unie a
dalších států, které jsou stranami níže uvedených mezĺnárodních smluv či jsou vázány
příslušnými aĘ Evropské unie.

Přístav Praha Smíchov jako veřejný přístav, jehož pozemní část je provozována podatelem,
plní své úkoly dle zákona o vnitrozemské plavbě za českou republiku i v návaznosti na
Evropskou dohodu o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu ze
dne 19. ledna 1996 a v návaznosti na Evľopskou dohodu o nejdůležitějších trasách
mezinárodní kombinované doprarry a souvĺsejících objektech ze dne 1.1.1991.
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VeřeJný přÍstav Praha Smíchov je ale hlavně Jako součást Labsko-vltavské vodní cesty zařazen

do systému transevropsky nejdůležitějšÍch dopravnĺch cest dle NařÍzenÍ Evropského

parlamentu a Rady (Eu} č. L}Ĺ'lzoLgze dne 11. prosince 2013, o hlavních směrcch Unle pro

roalo, transevn'pské áopravní sĺtě a o zrušenÍ rozhodnutí ć,.66Ĺl2otolEU (dále též jen

'naříäní 
TEN_T"|. česká republika je tak povinna na základě uvedeného nařízení TEN-T tuto

á o.rĺ dopravní cesĘ (včetně předmětných přístavů), zahrnuté nařízením TEN-T, spolu

s ostatnírni členskými 
'iáiy 

int"n.ivně rozvíjet -globální síť by měla být dobudována (do které

jsou pak zařazeny ostatní výše uvedené přístaw) do roku 2050'

Rovněž dle Potitiky územního rozvoje, na Kerou dále navazuií Zásady územnlho rozwje hl.

m. Pralry, Právnĺ stav po aktualizaci č. 1 (dále jen ,,Zásady územnÍho mzvo|e"), má být kladen

důraz ná vytvářenĺ podmínek pro altemativní molnostl ágobovánĺ města náldadní

dopľavou, ,ě1*én' pro multimodální způsoby, tzn. zejm. pro tzv. clty-loglstiku (písm. p) bod

z.j.e kapitoly 2.). Podle odst. 5.4 Vodní doprovd Zásad územního rozvoje bude vodní doprava

v hl. m. Praze realizována po vodních cestách V|tavy a BerounĘ s vyuŽltím veřeJného přístavu

5mÍchov, jako součástí Vltavské vodní cesĘ, zahrnuté do sĺtě TEN-T. Základním úkolem pro

podrouíější územně plánovacĺ dokumentaci (tedy i územní plán hl. m. Prahy) Je pak podle

tohoto oditavce Łásadúzemního rozvoje urespekovctvymezený korldor aveřetné přÍstauy"

a ,,upřesnit rozsah o funkce přÍłallú na úzcmí měslo". Návľh změny územnĺho pHnu |e však

, ií'to požadavkem rozvíjet takto vymezené dopravní cesty, stanoveným nařízením TEN-T,

v nesouladu, když omezu;ě stávající pozemní část veřejných přístavů prvty Ússs.

Podatel dále k této námltce uvádĹ že ÚsEs má být navíc přednostně vymezován na pozemcích

ve veřeJném vlastnicwí (obcÍ, států, příp. krajů), vždy však pouze přl uplatnění všech základních

principí vymezování Úsrs, t;. zejména mimo urbanizovaná územÍ.1

KaŽdý záměr vymezqvaný v návrhu územnĺho ptánu musí být hodnocen z hledlska potřebnosti'

Nejvyšší správní soud v usnesení ze dne z1'.7,Ż@g sp. zn. 1Ao V2009 uvedl, źe "Podmĺnkou

zákonnosti územního plónu, kterou soud vždy zkoumú v řÍzenÍpodle 5 707a a nósl. s, ř. s,, podle

rozšířeného senátu je, že veškerá omezení vlostnických a finých věcných próv z něho vyplývajÍcí

majĺ ústovně tegittmnÍ a o zőkonné cĺle opřené dúvody o lsou člněna jen v nezbytně nutné míře

a ńejšetrně!šÍm ze zpilsobŮ vedoucĺch ještě rozumně k zamýšlenému cíll, nediskrimÍnačním

zpúšobem á s vylouiením libovťtte (zósada subsidiortý a mlnimollzoce zásahu).".

Je nepochopitelné, z jakého důvodu pozemky dotčené Úsrs vedou zpravidla přes pozemky ve

vlastnictvĺ právnická osoby, podatele. Je tak nasnadě, Že docházÍ k porušenĺ základního

principu dle čl. 1 Listiny základních práv a svobod, tedy principu rovnosti, který Je postaven do

Łeb celé Listiny základních práv a svobod a na jehoŽ základu je Listina základních práva a

svobod zformována.

Přístav včetně jeho vodní části (přĺstavního bazénu) je umělou migračnÍ bariérou, Keý
narušuJe prostorovou spojitost vymezení Úsrs. v zásadě pak platĹ že čĺrn rozsáhle|šÍ je tato

umělá barléra a čírn přírodŁ vzdálenější má charakter, tím věÉíje její nežádoucÍvliv na funkční

a na prostorovou spojitost ÚsEs. Zpracovatel náwhu změny územního plánu by tak měl

minimalizovat nežádbucí vllv a vést prvky Úses a vymezovat jejich skladebné části přednostně

glEl
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mimo prostor takov!ŕchto umělých bariér - tj. obcházet přístav. Cĺlem vymezení Úsrs ;e
ochrana přirozeného genofondu kĘiny, kdy uměle vytvořený přístav k tomuto cílitak logicky
nemůže nijak přlspět. 1

Podatel proto Úses požaduje redukovat i z toho důvodu, že v současné době je veřejný přístav
Smíchov využMn pro náktadní dopravu, překládku/nakĺádku materiálu a další činnosti,
zásadní je jeho využití v souvislosti s ochrannou funkcí přístavu. Přístavní území je tak
v'ýznamnou bariérou migrace, která lze stěží překonat ,,pouhým" vymezením prvku
,,celoměstským systémem zeleně'' bez dalších - vhodnějších a méně omezujících opatření.
Nelze tak souhlasit s tím, že by tyto plochy ptnily funkci ÚsEs. Požadujeme tak přesunutí
nefunkčních a neexistujících prvků Úses oo mísĘ kde je mnohem reálnějšÍ, že budou fungovat.
Vždy je navíc snahou Wmezovat ÚsEs především na stejných typech potenciálních
ekosystémli, aby jeden typ koridoru propojoval stejné ekosystémy a fungovala zde migrace
nejen živočichů, ale také spor, pylů, semen, genetichých informací a toků energie.

Na základě výše uvedeného proto podatel navrhuje, aby z návrhu změny územního plánu
byly rrypuštěny prvĘ Úsgs na dotčených pozemcích {ve vlastntctvÍ podatete).

l 
|o_datel'si dovďuje upozoľnit, bvycbázelz aktuálně platn é aúčiľľié MetodiĘ uymezwání územního systému

ekologicke stabiliý Ministeľstva ävotního prosťedí.

€ČesxÉ pňísľnvY a.5.
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Námitka č.3

Jako vtastník dotčených pozemků a jako pnovozovate! pozemní části veřejného přístavu

Praha Smíchov nesouhtasíme s rušením části vodní plochy a jejím nahrazením na plochu DU

(tj. nesouhlasíme s umístěním lávĘ směřující z Císařské louky na ulici Strakonická přes

pŕĺstavnĺ bazén,a to ani v jedné z ieiích navrhovaných poloh)'
x

t.

!
a
1\

r'r#'

,/

,l

:,,

l;

odůvodnění:

Změnou č,.2772bylo navrženo přemostění lávkou přes přĺstavnÍ bazén veřeJného přístavu

Praha _ Smíchoq a to původně ve třech alternativních polohách, v konečném (aktuálním)

návrhu se lávka nachází na části pozemku parc. č. 5o42/2v k.ú. Smíchov, přlbllžně uprostřed

mez| ulicemi Moulíkova a Rozkošného. Lávka je navrhována pro pěšÍ, nicméně ze zásadních

připomínek podaných Městskou částí Praha 5 ke společnému jednání v únoru roku 2017

vyp|Wá, Že v budoucnu se zvažuje přesun cyklotrasy A1 právě na CÍsařskou louku. Jediným

jejim možným logickým vyústěním Je proto navrhovaná lávka. Zadání ovšem s lávkou

nápočítalo a taková změna není reflektována aniv navazujĺcím území.

Ačkoliv je tato lávka pouze navrhovaným řešením, které rnůže nebo nemusí být realĺzované,

;e nutnó podotknou! že se takové řešení neslučuje s přístavní funkcí ani koncepcí přístavu

smíchov. i přes drobn é ziňenÍ plochy DP na pozemní části přístavu Je přístav Praha - Smíchov

přístavem veřejným s ochrannou funkcí. Dle platných regulativů územnĺho plánu jsou

cyklistické stezĘ, veřeJné pěší komunikace a další prostory umistovány za podmínĘ, že

přístav není zařazen do transevropské dopravní sÍtě dIe nařÍzeníTEN_T'

GDI
ĺü'lď

rnr4;*'oo
črdd plístĺĺv, a.r" spo|ďíto& apa.nĺ v offiním 

'tFtř0íJ 
\'.daram Martrłýn .oudaín v Pr.'r,

Jin ą "rĺ.Jrsá 
ič:ąsz zarz, olč: cl4s2719t,2 slĺll{^Ĺ 11Ú
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Přístav Praha - Smíchov je však mimo jiné, jak Již bylo uýše uvedeno, zaŕazendle nařízení TEN-
T mezi transevropsky nejvýznamnější dopravní cesty, konkrétně do globátní sítě, kterou je
česká republika povinna rozvíJet a dobudovat nejpozději do roku 2050. Tento závazek vznikl
České republice př[etím předmětného nařízení, tedy koncem roku 2013. Do té doby takorĺý
závazek neexistoval a územní plán hlavního města tak nemusel této skutečnostl odpovídat. V
současné době by však měly všechny nové změny územnÍho plánu hlavního města Prahy na
tuto skutečnost reagovat, neměly by jiopomflet. Jellkož je povinnostíčeské republiĘ rozvíjet
všechny pražské přÍstaw, zahrnuté předmětným zařÍzenÍ do sítě transevropsĘ
neJdůležitějšÍch cest, nikoliv takto přístavy jakkoliv timitovat.

Samotná textová část odůvodnění zdůrazňuje, že exlstence lávĘ musí být v souladu
s koncepcí přístavu Smíchov. Koncepce přÍstavu Smíchov především nadále hodlá všechny
přÍstavnífunkce zachovat, a to včetně ochranné funkce. Za této sĺtuace by tedy podle našeho
názoru nebylo účelné vést přes přístavnÍ bazén jakoukoliv lávku, když nemüže s ohledem na
skutečnosL že přÍstav Praha-Smíchov je součástÍ gtobální sítě TEN-T, reálně extstovat
navazující lnfrastruktura, neboť v území označeném DP jsou stezky nebo cyklostezĘ pouze
podmíněně přípustně vryužitel né.

Lávka je navržena ve veřejném přístavu Smíchov nebo navazujícÍch přilehlých pozemcích,
které Jsou však šlroké veřeJnosti nepřÍstupné (mimo Jtné také kvůli zaJištění bezpečnostl při
provoznÍ činnosti v přístavu), Jedná se o uzavřený oplocený areál ve vlastnlctvÍ podatele.
Podatel si zároveň nedokáže představit, jakym zplisobem by musela být lávka stavebně
realizována, aby nedošlo k narušení chodu přÍstavu, zejména připlouvání a odplouvání
,,velkých" plavldel, realizovánÍ nakládky/vyktádky zboźízĺna plavidla a zároveň, aby byto areál
přístavu (zejména nábřež0 využÍváno Jako pěšÍ trasa/cyktotrasa .łákono vnitrozemské plavbě
a prováděcí předpisy k němu, totiž navÍc spojují s provozováním přístavu povinnost jak na
stavebně-technické uspořádání přĺstavu, tak předevšírn na poskytování souvlsejících
veřejných služeb. Navrhovaným zněnÍm změny územního plánu by mohlo tudíž doJít
k podstatnému narušenÍ činnosti samotného přístavu Smíchov jakoŽto veřejného přístavu.

Vzhledern k tomu, že Je plánován rozvoj veřejného přístavu SmÍchov bude provoz v něm
uzpůsoben primárně k nákladní dopravě, jakékoliv lávky se V prostoru přÍstavu rovněž do
budoucna z bezpečnostních důvodů a plynulosti plavebního provozu jeví jako nevhodné,
neboť takto stanovenýrn využltĺm, jak navrhuje zrněna územního plánu, může zcela reátně
vznlknout stav ohrožující život a zdraví osob, neboť'některé služby poskytované veřejným
přístavem v podstatě vylučuJí zvýšený výskyt chodců či cykllstů.

Umisťovánĺ lávky na územÍ přístavu zároveň nerespeKuJe ani princip proporcionatiĘ mezi
zájmem veřejným a záJmem soukromým, uplatňovaným obecně v územním plánovánÍ, když
v tomto přÍpadě Je zcela Jlstě možné (a zeJrn. vhodné) dosáhnout cílů územního plánování
Jlnak, než takovýmto zásahem do práv vlastníka dotčených pozemků jako subjektu
soukromého práva. Plochy, infrastruktura a dalšÍvybavení, jejlchž způsob využltí má sledovat
zájem veře|nosti, je pořlzovatel územního plánu (či jeho změny) povinen vžĄ vymezovat
primárně na pozemcÍch obce, nikollv na pozemcích v soukromém vlastnictvÍ. Možnost
umisťovat távku představuje zásah do práv vlastníka dotčených pozemků, přesahující míru

čĺ|d přttrw, r.r,, cpoLč.'at, zaprnÓv obchodním 
'r'3ttltu 
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omezenívlastnického práva, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, neboť zájem sledovaný

návrhem změny územního plánu v tomto případě zcela jistě nepřevažuje nad zájmy vlastníka

dotčených pozemků (zdůrazněné postavenÍm jejich vlastníka jako provozovatele pozemní

části veřejného přístavu). Tohoto cíte územního plánování je moŽné dosáhnout jiným,

vhodnějším způsobem, a to umisťováním !ávky a dalšího zázemí pro veřejnost na jiných, lépe

situovaných a pro daný účel lépe vyhovujících pozemcích na území hlavního města Prahy.

zuýše uvedeného Vyplwá, Že vedle principu proporcionality není takovým to umisťováním

lávĹy na pozemky v soukromém vlastnicwí dodrženy ani principy minimalizace a subsidiariĘ

zásahu do práva na soukromé vlastnictvĹ ústavně zaručeného článkem 11 odst. 4. Listiny

základních práv a svobod.

Lávka je tak dle našeho názoru zavedena neúčelně a nekoncepčně, neboť nerespektuje princip

proporcionaliĘ při rozhodování o území.

S ohledem na výše wedené podate| jako vtastník dotčených pozemků navrhuie, aby

v návrhu změny územního p!ánu nebyla rušena částvodnĺ plochy v přístavním bazénu Praha

_ Smíchov a nahrazena na ptochu DU (ti. aby byta vypuštěna lávka směřuJící z císařské louĘ
přes přístavní bazén na uticiStrakonická přístavu Praha - Smíchov).

Podatet zejména jako provozovatet veřeiného přĺstavu Praha Smíchov Žádá pořizovatele

změny návrhu územního pIánu, aby s ním byl návrh urnístěnÍ lávĘ a celkové koncepční

řešení tohoto území závazně pľojednáno.

lng. Miloslav
Černý

Dlgitálné Podepsal lng. Mlloslav
Ćelný
Datum: 201 9.03.0.1 21 :39:08

+01'm'

GEI
3đll'Amĺf

roĺr rgiBr'*

lng. Miloslav černý
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