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NAŚEzNAtXA
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Městské části: Praha 5 (k.ú. Smíchov), Praha 6 (k.ú. Ruzyně), Praha ĺí (k.ú. Chodov)
Celoměstsky významné změny z27721oo, z2'781loo a Z2797t00 Územnlho plánu sídelního
iltvaru hlavního města Pľahy łvyhodnocenĺ vlivů změn na udržitetný roľoj úiemí
A) vyjaorenĺ oprávněného invěsbra
p) wiádření správce povodĺ

Popisem č. j. MHMP 1'l0784l2o19 ze dne 15. 1. 2019 obdrŽel státní podnik Povodí Vltavy oznámení o zahájení
fĺzení o vydání celoměstsky vĘnamných zmén Z2772loo, z2781loo a Z2797t0o Územnĺľlo ptánu sídetního
{tvaru hlavnĺho města Prahy.

Změna Z2T72t00:
łměna obsahuje v tevobřďnĺ části Přlstlavu Smĺchov (mezi přĺstavnĺm bazénem a ulicí Strakonickou)
převedení stávající katąorie vyużití územĺ 

'přĺstavy, 
přĺstaviště a plavebnÍ komory (DP),, na 'všeobecně

ęmĺšenou" a následně změnu záplavového území v kategorii neprŮtočná do katąoiie M - Územ:určená
k ochraně zajišťované individuálně pro Qzooz a pro Qĺm (ochrana budoucĺch objektů má bfi realizovaná jako
9oučást technického přĺzeml budov). Vtextu zrnény se uvádĺ ,,objem vody, ktený bude odřĺznut linií
protipovodňového opatřenÍ ze záplavového územÍ, oproti objemu povodńové velké extrémnĺ povodné, bude
ÍNepatmý a nemůŽe mĺt na retenönĺ schopnost uzeml sebemenŠĺ vliv.,,

\ľe funkci všeobecně smĺšené /SV/ v postoĺu Smĺchovského přĺstavu se navľhuje pevná znaöka 'přĺstawáprĺstaviste, plavební komory (DP}'zdůvodu zachovánĺ funkce přĺstavu vtomto prostoru. Souěasně je
Ęavrhována lávka pro pěšĺ spojující levý břeh přĺstavu a ostrov Císařská louka. Mlra intenz1y vyuŽitĺ územÍ
bude snĺŽena na SV-F. Dále je v textu změny uvedeno 'oproti püvodnĺmu návľhu bylo doplněno vymezenĺ
gtávajĺcího vodního dila v prostoru řešené změny - vodnÍ zdro! a gravitiačnĺ přivaděě pro technické centrum
łcs Raolice prażského metra a podmĺnky zabezpečení jeho ochran/'

V düsledku navrhované změny byl sjednocen kód mĺry vyuŽitĺ územĺ v prostoru stávajÍcĺch bloků mezi ulicÍ
$trakonická a Nádrażnĺ na kÓd SV-l(püvodně sV-G, sv_l, sV_K).

Ęměna z27g7too

Ęměna spoěÍvá ve změně funkčnĺho vyuŽitÍ ploch - z funkce urbanĺzované rekreaěnl plochy (so3), všeobecně
$mĺŠené (SV)' lesni porosty (LR), izolaěnĺ zeleň (lZ), vodní hospodářstvl (TW), veřejné prospěŠné stavby
(VPS) na zvláštnĺ kompĺery občanského vybavenĺ ostatní (a/o-G)' zmenšenĺ stávajlcĺ VPs 12lsFl/11
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(zaŕlzeni pro rekreaci a sport vokolí stanice metra Roztýy), polýunkčnĺ objekt, park pro volný čás' úprava

plochy VPS.
Návrh změny předpokládá otevřenĺ deŠťových sbératü svedených do vodnĺch toků, navrżení reteněnĺch nádÍEi

a větśÍ vodnl plochy (v textu uvedeno 
"otevřenl 

ctesťbvycľr sběraěů do povrchových vodotečĺ, na nově

vybudovaných vodotečĺch jsou navżeny retenčnĺ nádrŽe a větŠĺ vodnĺ plocha' Nádrże i koryta vodoteěĺ budou

řešena jako přlrodě blĺzká."

Změna 22781100:
Změna spotlvá ve změně funkčnĺho vyużitl ploch _ zfunkce: nerušĺcĺ výroby a slużeb na funkci: všeobecně

smiŚenou (sv-c) a v transÍormaci ýobnĺho areálu. Změnou nedocházt k rozŠĺřenĺ zastavitelného Územl na

úkor nezastavitelného.

Předmětné změny se nachŁí:
Ve vodnich útvarech:

DVL-o32o (Vltava od toku Berounka po ústí do Labe) _ tento vodnĺ útvar je hodnocen z hlediska

ekologického stavu jako poškozený stav a z hÉdiska chemického stavu jako nedosażenĺ dobrého stavu.

62500 - Proterozoikum a paleozoikum v povodĺ přltoků Vltavy - tento vodni útvar je hodnocen jako

nevyhovuJícĺ z hlediska kvantitativního stavu i z hlediska chemického stavu.

V oblasti významným povodňovým rizikem: PVL_015 Vltiava ř. km 0 - 69'8

A) Povodĺ Vltavy, státní podnik, jak9 oplávněný investor podává k celoměstsĘ výzqamným_změnám
z2772loo,zźta,lloo a'22797til0 Uzemního piánu sídelnĺho útvaru hlavního města Pnhy následujícĺ
ásadnÍ připomlnky:

Stávajĺcĺ kapacita přĺstavu a rozsah poskytovaných slużeb budou zachovány.

B) Jako správce povodi, který vykonává správu v dĺtčím povodí Berc9nĘľ a Dolni vltayy podle' ustanovení 9 5,ĺ odst. í úoańĺľlo zákona podává Povodí Vttavy, státnĺ podnik, k cetóměstsky
výżnamnýmiměnám22772100,z2781too aZ2797to0 Územního ptánu sĺdelního útvaru hlavního
města Prahy násled ujípi připomlnĘ:

Ke změně Z2772100:

s výŠe uvedenou změnou netze souhlcit do doby stanovení ochnanného pásma jímacĺch objektů JV1-JV1o

v k' ú. Smíchov (Žadatel Dopravnl podnĺk h]avnĺho městia Prahy, a's.), tj. do doby stanovení rozsahu

ochranného pásma a podmĺnek zajiŠťüilcĺch ochranu vydatnosti, jakostĺ a zdravoEtĺ nezávadnosti zdroje

(pozn. stanovisko správce povodí ke stanovenĺ ochranného pásma býo vydáno dne 10. 8' 2018 pod zn.

415/'8120184111.

Na základě Plánu pro zvládánl povodňových rizik v povodĺ [ebe, nelze souhlasit se zménou vyużitl územĺ

levobřeŽnl části Přĺstavu Smĺchov (mezi přĺstavnÍm bazénem a ulicĺ Strakonickou), neboť některé ěásti

pozemku se nacházÍ v kategorii ohroŽenĺ - vysoké, ve které se nedoporuěuje povolovat novou ańi rozŠiřovat

stávajÍcl zástevbu, ve které se zdržují lidé a umĺsťujĺ alÍřata. Dle listu opatřenĺ DVL217016 'VyuŽitĺ výstupů

povodňového mapovánĺ (mapy povodňového ohrożenĺ a povodňového rizika) jako limitu v Územnĺm plánovánĺ

a rozhodování" je nezbytné ,,respektovat při pořlzenĺ/zméně Územnĺch plánů poŽadavky limitů vyuŽití územĺ

4'1.121Povodňové riziko, s Wimkou anlášť odúvodněných přĺpadů pro zajĺštěnĺ objektů nezbytných k funkci

v ohroŽeném území."
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Upozorňujeme, Že:

- dle podkladů na internetových stránkách lPR Praha - Regulativy - je áplavové území ,,A) Územĺ určená
kochraně zajišťované individuálně pro Qzooz a Qĺoo'' oznaěena kódem A2) nikoliv A1), jak je uvedeno
v textu změny.

- dle ěl. 26 Politiky územnlho rozvoje lze ,,vymezovat zastavitelné plochy v áplavov'ých územlch a umisťovat
do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných přĺpadech"

- dojdełi k převedenĺ stávajĺcĺ kategorie vyuŽitĺ "přístavy, 
přĺstaviště a plavebnĺ komory (DP)' na kategorii

,,všeobecně smĺšenou" dojde k zamezeni roanoje Přĺstavu SmÍchov.

Ke změně z2797l0o

SráŽkové vody ze pevněných ploch a objektŮ budou zneškodňovány v souladu s ustanovením $ 5 odst. 3
vodního zákona.

Upozorňujeme, Že:

- v Centrální evidenci vodních toků nenĺ v předmětném územĺ evidován żädný vodnĺ tok. Na řešené územĺ
navazuje bezejmenný vodní tok lD!/T 10257236, ve správě Hlavnĺho města Prahy (pozn' termĺn 

"Vodoteč"
_ dle vodního zákona 

"vodnĺtok")
- otevřenĺm deŠťového sběrače nemůŽe vzniknout vodnĺ tok - vodní tok musí splňovat definici vodnĺho toku

dle ustanovení $ 43 odst. 1 vodního zákona' V pochybnostech, zda jde o vodní tok, rozhoduje vodoprávní
Úřad (ustanovenĺ $ 43 odst. 2 vodního zákona). V daném přĺpadě doporutujeme v textu pouŽĺvat termĺn

,,nově budovaná koryta pro odváděnĺ sráŽkor{ch vod".

Změna Z2781loo:

Pň návrhu konkrétnĺch záměrů v předmětném územĺ bude respektováno stanovené záplavové územĺ
a vymezená aktivní zónazáplavového územĺ vodnÍho toku Litovický potok lDW 10100230.

\'\ \
lng' JiřÍ Friedel

ředitelzávodu Dolnĺ
PovodíVltavy, státní nik

Na Yědomĺ
spis
í€feíenl, lng. Komártová
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