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V Pľaze dne 4. űnora2019

STANOVISKO
dotčeného oľgánu na úseku ochľany obyvatelstva

Název: Oznámeni o zahájení ŕízení o vydání celoměstsĘ ýznamných změn Z2772100,
Z2781loo,Z2797l00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Pľahy

HasičsĘ záchranný sbor hlavního města Pľahy, jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku
ochrany obyvatelstva dle ustanovení $ 7 odst. 4 zákona č). 32012015 Sb., o Hasičském źchranném
sboru České republiky a o změně některých zĺkonů (zakon o hasičském záchranném sboru)' ve znění
zákona č,. l83/20l7 Sb.' zákon, kteým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zźlkona o
odpovědnosti za přestupĘ aŕízení o nich azźlkona o někteých přestupcích, dále dle ustanovení $ 10
odst. 6 zźkona č).Ż3912000 Sb.' źkon o integľovaném zźrchranném systému a o změně někteých
zákonů, dále na ztlkladě ustanovení $l9 vyhlĺíšĘ 380/2002 ve znění pozdějších předpisů, vyhlášĘ
Ministerstva vnitra k přípravě a pľovádění úkolů ochľany obyvatelstva a dále d\e zźlkona č,. 183lŻ006
Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu ve zněĺí pozdějších předpisů (stavební zákon),
tímto posoudil oznámęní zahájeniřízení o vydání výše uvedených celoměstsky výmamných změn a
vydává:

souhlasné stanovisko s podmínkou.

Podmínka:

Z2772100, kde změna upřesňuje rozsah i,r:emí k vynětí z VRÚ navrŽeného pro tľansformaci přístavu
Smíchov. Změnou dojde k ľozšíření zastavitelného území na úkor nezastavitelného území v ľozsahu
3 560 m2 a naopak ľozšíření nezastavitelného území na úkoľ uzemí zastavitelného v ľozsahu 3 401 mz.



Území Smíchovského přístavu, řešené touto změnou je situováno na smíchovském břehu Vltavy
napľoti ostľovu Císařská louka a je odděleno bazénem přístavu.

Předmětem řešení změny je záměr investora vyuŽit leqý břeh pľo komeľění a bytovou qýstavbu.

Součĺástí podnětu pro pořízení změny bylo ľovněŽ převedení tranz\tní dopľavy z ulice Strakonická do

ulice NádľaŽni a její zatÍíděni do kategorie 52, dále je navľhována lávka pro pěší v altemativních
polohách.

Podkladová studie pořízená městskou částí Praha 5 z podnětu investoľa, namaná,,objemová studie
urbanizacejihovýchodní části Smíchova" (A.D.N'S. Production 2013), počítá skoncepční změnou
chaľakteru tohoto uzemí, spočívající v převedení veškeré tranzitní dopravy z ulice Strakonická do

ulice Nádľažni, a tím zkliđnění celého prostoľu mezi Nádražní od Smíchovského ná&aŽi a leým
břehem Vltavy podél přístavu aż po ulici U Královské louky na jihu. Blok domů mezi ulicí
Strakonická a NádraŽní je navrhován z hlediska územního plánu k zachováni ve stávajícím funkčním
vyuŽití i stávajících indexech podlaŽních ploch, s výjimkou přesunutí stávající plochy ZMK do

severnější polohy při zachování její ľozlohy. Dopľavní koncepce nebyla do návľhu Ż772 pŕevzata
z důvodů neŽádoucího zatiżeni ulice Nádľažní s její prioritní funkcí, spočívající v obsluze dopravního
uzlu veřejnou dopravou.

V předpokládané změně tak dochazí pouze k prověření vyvolané změny polohy plochy ZMK v ulici
Stľakonická a převedení části ptochy přístavu na plochy SV s předpokladem výstavby převážně
obytných objektů.

Na základě ustanovení $2l odst. 2 písm. h) vyhlášĘ č,.380ĺŻ002 Sb', k přípľavě a pľovádění úkolů
ochľany obyvatelstva navrhujeme upravit uľčení přilehlého území p'č. 66813 a 66914 v k.ú' Smíchov,
pod kteými je vybudováno vodní dílo - jímací objekty pro zásobování gravitačního přivaděče a
zaŕizeni ,,ZTC33 _ Radlickď' podzemní vodou - infrastruktuľa ochľanného systému metra. Pokud by
toto území bylo určeno k ýstavbě a ta by mohla zźsaďním způsobem naľušit tuto jedineěnou

infľastľuktuľu, kteľá je zároveń předuľčena k nouzovému ásobování obyvatelstva hl. m. Prahy vodou
v případě vypadku standaľdního zásobování. S touto eventualitouje kalkulováno i v rámci havarijní a
kizové připľavenosti hl. m. Pľahy, neboť jde o jeden zmá|a využitelných a vydatných zdľojů vody na
území hl. m' Pľahy.

odůvodnění:

Zvýšený ohled na ochľanu űzemí, na kterém se nacházejí jímací vľty, které jsou nedílnou součástí
ochľanného systému metľa a které je moŽné využít pro nouzové zásobování vodou je zcela
jednomačně v zÁjmu hl. m. Prahy. Ztroveí se jedná o vodní dílo, které požívá w|áštni ochrany dle
ustanovení $58 vodního zźtkona, k1eré stanoví, že je zakáĺzáno poškozovat vodní díla ajeho funkce.
Dále je nutno konstatovat, Že přestoŽe není pro toto vodní dílo stanoveno ochranné pasmo, tak je
możné, Že k tomuto bude přistoupeno' a následně poté na záklaďě tohoto faktu vyvstávají další možnél

omezení pľo dané űzemí.

Na základě výše uvedeného by bylo vhodné v dané změně upravit vyuŽitelnost qýše vymezeného
území tak, aby nedošlo k poškození či destľukci jímacích vľtů, kteľé jsou součástí infrastruktury
ochľanného systému metra a zároveí mohou ýznamným způsobem napomoci řešení mimořádné
události či kľizové situace' vzniklé v souvislosti s nedostatkem vody.

S pozdravem

mjľ. Mgr. Jakub Růžička, DiS.
vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva

vrchní komisař
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