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Stanovisko k vydání celoměstsky významné změny zŻ772l00 Úľ sÚ hL m. Pľahy

odbor bezpečnosti se seznámil s celoměstsky významnou změnou Z 2'l7Żloo Úp sÚ trl' m.

Pľahy, jejímž předmětem je změna funkčního využití ploch a odstľanění VRÚ' a má k ní

následuj ící zrĺsadní připomínky.

V uvedeném ,űzemí se nachází významné vodní dílo z hlediska ochrany obyvate|stva, a to
Gravitační přivaděě Z:ÍC3, věetně jímacích vrtů. Toto vodní dílo je od jeho realizace primáľně

urěeno pľo zásobování ukrývaných osob v ochranném systému metra a je nedílnou součástí

stavby metľa. Yýznam a využitelnost tohoto vodního zdroje i pro jiné účely neŽ uĘývané osoby

vzrostl od roku 2016' kdy se na všech úrovních statu začala intenzivně a cíleně řešit

problematika dlouhodobého sucha a náhradních vodních zdľojů' Při orientační nouzové spotřebě

l0 l na osobu a den a vydatnosti 70 l/s, tj.6'048 m3/den, by byl tento vodní zdĄ schopen

teoľeticky zásobovat více než 600 tis. obyvatel po dobu min. l 0 dnů.

Domníváme se, že podrobnější a relevantní informace o významu tohoto vodního zdĄe a jeho

ochraně vpořizované změně chybí a aněna nebyla ztohoto pohledu detailněji posuzována.

Ve verifikujícím expertním stanovisku zpľacovatele Vyhodnocení vlivů na udrŽitelný ľozvoj

inęmí kripravám pľovedeným vnávrhu změny Z2'77Żloo Úp sÚ hl' m. Pľahy je sice zmínka,

že do prostoru řešené změny bylo násleđně doplněno vymezení tohoto vodního díla a stanovení

podmínek zabezpeěenÍ jeho ochľany, ale žÁdné konkľétní podmínky se nám v dosfupných

materiálech nepodařilo dohledat. Samotné Vyhodnocení vlivů na udľžitelný ľozvoj území

existenci vodního zdľoje neposuzovalo, byt'zasadním způsobem může limitovat pľávě rozvoj

dotčeného území.
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od roku 2016 se projednává způsob ochrany vodního zdĄe a případné limity budoucí

výstavby, aby nedoš|o k poškození nejen stavby vodnĺho zďroje, ale i pĺlškození nadložního

izolátoľu a vlastní zvodně. Ve stádiu rozpracovanostije stanovení ochľanných pásem, což můŽe

případnou výstavbu v území vyloučit (rozšíření nezastavitelných ploch na území celého vodního

díla) ěi źsadně limitovat, a to v rozporu s případným funkěním využitím ploch územním

plánem. Proto se domníváme, Že by veškeré změny funkěního využití ploch v této lokalitě měly

bý posuzovány aż po stanovení ochľanných pásem vodního zdroje. Ztohoto pohledu se

domníváme, źe projednávaná změna zasahuje do ztłkladní koncepce rozvoje űzemí.

Bez podrobnějšího vyhodnocení dopadu umožnění zastavitelnosti űzemí na vodní zdroj tak

nelze vyloučit jeho trvalé poškozęní. Zastavitelnost území by se měla přizpůsobit ochrann1ým

pásmům, nikoliv ochľanná pásma plánované zastavitelnosti. Existence tak významného vodního

zdroje na území hl. m. Prahy a nestanovení ochranných pásem bylo i důvodem, proě Rada hl. m'

Prahy dne l8. 9. 20l8 neschválila Tisk R_28052 k povolení výjimky ze stavební uzávěry VRÚ

hl. m. Prahy pro áměr Revitalizace Nádražnĺ ulice a přilehlých prostoľ.

Bez stanovenÍ ochranných pásem vodního zdľoje považujeme pľojednávání celoměstsĘ

významné změny z2772100 up sÚ hL m. Pľahy za vysoce ľizĺkové. Vzhledem k ner'iplnosti

a nedostatečnému odůvodnění předktádané změny z hlediska existence vodního zdľoje'

ľesp. dopadu změny na zachování vodního zdľoje bez konkľétních podmÍnekjeho ochľany

a limitů přĺpadné výstavby, s předktádanou změnou nesouhlasÍme a dopoľučujeme ji
dopľacovat, například o podkladovou studii sjednoznačným zadáním vstupnĺch

podmínek pľo ochľanu vodního zdľoje.
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