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Ministerstvo dopravy je p.odle $ 17 zákona ě. 211969 Sb., o ňizení ministeľstev a jiných
ristředních oľgánů státní správy České ľepubliky, ve znění pozdějších předpisů, ristředním orgáńem
a odpovídá za Worbu stáĺĺí politiky v oblasti dopravy a v ľozsahu své působnosti zajejí
uskuteěňovĺíní. s 22 cítovaného zákona dále stanovuje, Že ministerstva zpracovávají koncepce
ľozvoj e svěřených odvětví.

Mĺnisterstvo dopľary jako dotčený orgĺfur podle $ 40 odst. 2 písm. g) zákonač. 13/1997 sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle $ 5ó písm. d) zäkona
č.26611994 Sb., o driíhách, ve znění pozdějších předpisů, podle $ 88 odst. l písm. k) a l) zákona
č.49ll997 Sb., o civílním letectví, ve mění pozdějších předpisů a podle $ 4 zíkona č. l14ll995 sb.,
o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů,

k řÍzení celoměstsĘ významných změn z2772100, z278ll00 a Z2797t00 rlzemního
plánu sídelního rltvaľu hl. m. Prahy vydává stanovĺsko podle $ 4 odst. 2 písm. b) zĺákona
č,.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zĺíkon), v platném znění, (dále
jen ,,stavební zákon"), obdobně podle $ l49 odst. 2 zŕlkona ě. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů:

Z hlediska doprauy na pozemních komunilracích, nómi sledovarých dálnic a silnic I. třídy,
dłážní a letecke doprauy souhlasíme s pľojednávan1ým návľhem celoměstsky v'ýznamných změn
z2772/00, z278l/0a a Z279'l/00 územního plánu sídelního úwaľu hl. m. Pľahy a požadavky
neuplanlujeme, jelikož nejsou dotčeny námi sledované zátjmy.

Z hlediska vodní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem celoměstsky významných
změn 22772100, z2781/00 a Z2797/00 územního plánu sídelního liwaru hl. m. Pľahy
za následujících pođmínek:

1) Požadujeme v územním pláľru vymezit a respektovat veřejný přístav Pľaha - Smíchov
(přístav tvoří přístavní bazén na levém břehu Vltavy v říěním krfl 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní
čĺĺst|' včetně zachování kapacĘ přístavu za vysoĘch vodních stavů.
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odůvodnění:

Ad) Vodní doprava

Adl) ZměnaZ2772l0O je situována do pľostoru sledované dopravně výanamné využívané
vodní cesty' vymezęnou złíkonem č,.II4/I995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších
předpisů, vedenou řekou Vltavou, která je souěástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť)
jako nedílné součásti IV. transevľopského multimodálního dopravního końdoľu (toto zaŕazení mezi

'ĺtu 
ľaN-ľ vstoupilo v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení ČR k EU a odpovídá síti

definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ě. l3L5lŻ0t3 ze dne 11. prosince 2013

o hlavních směľech Unie pľo rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení ľozhodnutí
č,.661/20l0ĺEU).

Dle výše uvedeného požadujeme vymezit a ľespektovat veřejný přístav Praha - Smíchov
(přístav woří pffstavní bazén na levém břehu Vltavy v říěním loĺn 57,24 _ 55,54 s přilehlou pozemní

částf;, včetně zachování kapacĘ přístavu za vysokých vodních stavů. Potřebný rozsďl je uveden
v příloze.

Ing. Josef KubovsĘ
ředitel
odbor infrastruktury a územního plánu

Příloha
Koncepční studie přístavu Praha _ Smíchov" - akĺralizace 2015
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