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odbor ochľany prostředí

oddělení posuzování vlivů na Životní prostředí
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Ing. Michael Macourek
236 004 218
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04.03.2019

Magistľát hl. m. Pľahy

odbor územního ronoje
Jungmannova 35/29

l10 00 Pľaha 1

U5

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Pľahy jako dotčeného orgánu

podle $ 52 odst. 3 zákona č,' 183lŻ006 Sb', o úzęmním plánování a stavebním řádu (stavební

zźkon), ve mění pozdějších předpisů.

Celoměstsky výnamné zněny Územního plánu sídelního útvaľu hlavního města Pľahy

č'. Z2772/00, z278ĺl00 aZ2797 ĺ00 - ŕiznní o vydání zněn s veřejným projednáním

vyhodnocení vlivů zněn na udľätelný ľozvoj űznmi

odboľ och'ĺany prostředí Magistrátu hlavniho města Prahy posoudil ýše uvedený návrh zněny

Úzęmniho plánu sídelního ritvaru hlavního města Pľahy a jako dotčený orgán podle $ 52 odst' 3

zÁkona č,. 18312006 Sb'' o územnínr p|ánování a stavebním řádu z hlediska zźtkona č). l14ll99Ż

Sb., o och'aně přÍ'ody a kľajiny, zákona č. Ż89lL995 Sb., o lesích a o zrněně a doplnění

někteých zakonů (lesní ákon), zÁkona č,. 254lŻ00l Sb., o vodách a o mlěně někteých zakonů

(vodní zźĺkon), zźlkona č,' 44912001 Sb', o myslivosti, zźkona č' 185/2001 Sb., o odpadech

a o zĺrěně někter'ých da|ších ńkonű a zákona č,. 20112012 Sb., o ochraně ovzduši to vše ve

mění pozÄějších předpisů, vydává toto stanovisko:

Sídlo: Maľiánské nám' zl2, 110 01 Pľaha l
Pľacoviště: Jungrrannova 35129' ĺl0 00 Pľaha l
Kontaktní centrum: |2 444, fax: Ż36 00'l l57
E-mail: ppsjgí@p1ąbąpu, ID DS: 48ia97h



Z hlediska lesů a lesního hospodóřství:
Ing. Martin Hruška, tel.:236 004 352, e-mail martin.hruska@praha.els

Ad,. z2797l00 - Z hlediska námi chráněných zźĄmůjsme v předchoách stupních projednávání

této zněny vy'jádřili nesouhlas' Důvodem byla ta skutečnost, že původní náwh vymezoval
funkční plochu So3 na úkoľ funkční plochy LR. V této funkční ploše LR se v platném územním
plánu nachází větší část pozemku parc.č. 3350 k.ú. Chodov' lłeý má z důvodu vyskytu poľostů

lesních dřevin charakteľ lesa, a timzc,ela naplňuje zaŕazen do této funkční plochy.

Předložený návrh zněny Z2797/00 byl upľaven tak, že plocha LR byla ze nněny územního
plánu vy'jmuta, tj. nová plocha So3 nebude na úkor původní plochy LR vymezena.

Snavrženou celoměstsĘ ýmamnou zrněnou Z2797/00 územniho plánu vtéto podobě,

z hlediska námi clu'áně ný ch zźĺjmű, souhlas íme.

Kostatním mlěnám (č,' Z 2772100 a Z 278l/00) nejsme zhlediska námi chráněnýchzÁjmtl
dotčeni.

Z hledÍska ochrany přírody a krajíny dle $ 77a odst 4 písm. x) č. 114/1992 sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění (ddle jen zákon):
Ing' arch. Jarpslav Novák, CSc., tet 236 004 437, e-mall: jaros1av.novak@praha.eu

Zahájeru ĺ'ízeru o vyđání uvedených CYZ 1e z hlediska námi hájených źjmů přijatelné bez
přĘomínek, jinak odkazujeme na naše stanovisko m. S-MHMP 2195506/2016 oCP, vydané
oCP MHMP dne 17' 2. Ż0I'7.

Z hlediska nakldĺIdní s odpady:
Ing. Daniela Pelechová, tel':236 004 388, e-mait daniela.pelechova@praha.eu

K navrženým zrněnám nemáme žádné přĘomínky.

Z hlediska ochrany ovzĺluší:

Ing. Michaela Rogozinská, te|.: Ż36 004 251, e-mall: michaela.ľogozinska@praha'eu
Podkladem pro toto v1'jádření jsou dokumenty ,,Vyhodnocení vlivů zněn Z 2772, Z 278l a Z
Ż797*, zpracované společností Amec Foster Wheeleľ s.ľ.o. a,,Vliv na veřejné zÄravÍ",

pracovaný panem MUDľ. Jaľoslavem Vo|fem.

Předložené omámeru o konání společného jednání o nźnrzích 18 celoměstsĘ vymamných zněn
vlny IV bylo projednáno orgánem ochrany ovzduší v rámci stanoviska m. S_MHMP
Ż195506/2016 ocP, vydaného oCP MHMP dne 17. 2.2017.

Ad č. Z2772/00 _ Navrhovaná zĺĚna se nacháż na Smíchovském břehu Vltavy naproti ostrovu

CÍsařshý ostľov tj. v oblasti imisně mač,ně zatížené vlivem automobilové a lodní dopľavy, kde se
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úr'ovęň mečištění pro 24hodinové imisní koncentľace pľachové částice PM1g, oxidu dusičitého

blíŽí imisnímu limitu a kde je překračován imisní limit ročních koncentrací benzo(a)pyrenu. Po
projednání nněny došlo ke zněně míry funkčníio vyuŽití z kódu G a K na F a I, současně ale ke

zrnenšení ploch městské a kajinné zeleně a'lzolač,ru zpleně. Navrhovaná tněna je tak v ľozporu

se źsadami územního plánování a opatřením EDl vypľývajícími z hl. strategického dokumentu

hl' m. Prahy - Programu zlepšování kvality ovzdušĹ ktenýmijsou neumisťování obytné výstavĘ
do bezpľostřední blízkosti dopravně zatížených komunikací a zachováru vegetace

v urbanizovaném prostoľu města, resp. zvyšování podílu zp,leně v lokalitách s deťrcitem

vegetace. S ohledem na ýše uvedené nedopoľučujeme pľovést navľhovanou mrěnu'

V rámci navazujících řÍzení bude poädováno zpracování podľobné ľozptylové studie. Dále

uvádíme, żp v l'ámci budoucích návrhů záměrŮ bude v ľámci pľojektové přípravy vyädováno

uplatnění zásad a opatření vycházejících z hlavniho koncepčniho dokumentu z hlediska kvality

ovzduší _ Pľogramu zlepšování kvalĘ ovzdušĹ kteý při|alo HMP jako závamý dokument

s cilem v co nejkľatší době dosáhnout imisních limitů na celém území města a trvale je udľžet.

Ad č,. Z278Iĺ00 _ Navrhovaná mĚna se nacházi na při ulici pod Karlovarskou silnicív Ruzyni

tj' v oblasti, kde se uroveň mečištění pro 24hodinové imisní koncentľace pľachové částice PM16

blíž imisnímu limitu a kde je překľačován imisní limit ľočních koncentľací benzo(a)pyrenu

(o 50%).

Původní návľh zněny byl zněněn, pľotože dle ýsledku vyhodnocení vlivů na Evotní pľostředí

nevytvářel podmínĘ pro vyvážnný vďah podmínek pľo přímivé ävotní prostředí'

Po pľojednání zněny došlo ke zĺrěně funkčního využití čistě obytného na všeobecně smíšené.

S ohĺedem na, špatnou kvalitu ovzduší nepovažujeme 7Ą vhodné umĺst'ovat stavby
pľo bydlení do tohoto űZefil]'

Upozorňujeme, že bude vyžadováno uplatnění zźsad a opatření vyplývajících z hlavniho

koncepčního dokumęntu z hlediska ochľany ovzduší _ Programu żepšování kvalĺty ovzduši

kteý přiialo HMP jako zÍ*amý dokument s cílem v co nejkatší době dosáhnout imisních limitů

na celém území města a tľvale je udržet. Vhodným kompenzačním opatřením může být např.

návrh ýsadby zeleně nad rámec poädavku na výsadbu zakáceru'

Ad č. Z2797ĺ00 - Navrhovaná nněna se ýká ýstavĘ poýfunkčního objekru a přilehlého

okolí, nacházejícÍ se v blÍzkosti vstupu do Kunratického lesa, jiäí spojĘ a metra Rozryly

d. v oblasti, kde se uroveň meči'štění pro oxid dusičĘ a 24hodinové imisní koncentľace

prachové částice PMlo blíŽíimisnímu limitu'

Z původního návrhu mĚny byla po pľojednání mlěny vybľaná a upľavena vaľianta A,
spočí'vající vnávľhu funkční plochy ZYo s kódem wvžití G' Projednání budoucího záměru

bude vyžaďovaÍ řádné posouzení v rámci podrobné rozptylové studie sę zalľnutím

kumu|ativních vlivu souvisejících záměri v okoľ řešených ploch a současně bude vyžadováno
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uplatnění zÁsad a opatření vyplývajících z hlavníro koncepčního dokumentu z hlediska ochľany

ovzduší _ Pľogramu zlepšování kvality ovzduší, kteý přljalo HMP jako zÁvamý dokument

s cílem v co nejkatší době dosáhnout imisních limitů na celém území města a trvale je ldržeÍ.

Vhodným kompenzačním opatřením může být např. návrh ýsadby zeleně nad rámec pożdavku

na výsadbu zakáceru'

Z hlediska ochľany vod:

Ing. Jaromíľ Kačer, tel.: Ż36 004 267 , e-mail: jaromir.kace r@praha.eu

Knávrhu nněnv ZŻ772lOO, která spočívá v ripravách využĺí území levého břehu Smíchovského

přístavního bazenly nemáme zÁsadru přĘomínĘ. Naše přĘomínĘ, které jsme uplatnili vrámci

posuzování návľhu ndáru této celoměstsĘ ýmamné nněny (zanesení linie individuální

protipovodňové ochľany, překategorizaci zíplavového území - chróněné individuálně a

zachováru funkce přístavu)' byly v návrhu zohledněny. Návrh oproti původnírmu návľhu zadán

zrněny obsahuje zachován stávající plochy ZIvK. v prostoru meá ulicemi Strakonická a

Nádľažní, ktęľá měla být umístěna v severní části přístaw a nyní s ní není počítáno. Dále má bý

doplněno vymezení stávajícfuo vodníro díla vrtů a gľavitačního přivaděče ZTC3 Radlice. Toto

vymezeruje součástí odůvodnění zrněny územniho plánu, kde je dále obecně uvedeno stanovení

podmínek jeho ockany. odůvodnění obsahuje stľučný popis vodnĺho zdroje a jeho funkce a dále

wźldío žp je třeba z důvodu ochľany tohoto vodního zdrď1e ,,budoucí výstavbu přizpůsobit tak,

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

a vlastní zvodně*.Dźlle došlo ke mĚnám mĘ vyuätí uzerrś' S návľhem zněny souhlasíme.

Knőyrhu'nnérĺy-Z-T7-8l: knávrhu zadárujsme již uplatnili přrpomínĘ. Ty směřovaý jednak

k tomu, že je tÍeba počítat s omezením v bezpľostředním okolí kmenové stoĘ ,,D", kÍeľá

uzemím procházÍ a nźl|eži jí ochľana dle ust. $ 23 zźkona č,. Ż74/200l Sb., o vodovodech a

kanaluacích pľo veřejnou potřebu, ve mění pozdějších předpisů. Jedná se o zíkonné omezení

činností v ochranném pásmu, kteľé je obecně platné bez ohledu na funkční vyuätí plochy a pľo

budoucí zásÍavbu je třeba jej respektovat. Pľoto nepovažujeme za nutné tuto skutečnost

podrobněji řešit. Druhou připomínkou bylo' že se seveľoýchodní část řešeného území nacház

ve stanoveném zźtplavovém tyerrÍ Litovicko - Šáreckého potoka v podhľází vodnjho dfla Jiviny.

Nadále se domníváme, źn by bylo s ohledem na neädoucí umist'ování staveb v tomto

teńtoľiu, vhodné přičlenění této plochy k sousední ploše s funkčním vyuätím ZJVIK _ zBleřl

městská krajinná.

K nź;vrhu mĚnv Z 2797 nemáme připomínky
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Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného oľgánu státní spľávy podle stavebního zakona,

nenahľazuje žádná pÍípadná stanoviska, ľozlrodnutí nebo vyjádření odboru ochľany pľostředí

podle zĺláštních předpisů a souěasně je vyjádřením dle $ 154 zźlkoln č,. 500/2004 Sb', správní

řád, ve zrění pozdějších předpisů'

RNDľ. štěpĺo Kyjovský
ředitel odboľu

Č1. uHlrĺľ l537l7/20l9
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