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Magistrát hlavního města Pľahy
odbor územního rozvoje

Jungmannova 35ĺ29
LIIZL Praha 1

ID DS: 48ia97h

vĚc: Vyjádření ke změnám Z 2772100' Z 2781100 a Z 2797100 Územního plánu sídelního rltvaru
hlavního města Prahv

K Vámi zaslanému oznámení č. j.: MHMP IL0784l2019 ze dne 15. 1. 2019, Sp. zn.: S_MHMP
1I0784lŻ0I9, o zahájení ŕízení o vydání celoměstsky ýznamných změn z2772100, ZŻ78Il00 a
z2797lOO Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též jen,,Změna Úp sÚ
HMP") Vám, jakožto organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy pro realizaci rozvoje
vnitrozemskych vodnhh cest v čR, sdělujeme:

Z hlediska plněnífunkce vodních cest a jejich rozvoje musíZměna Úp sÚ HMP splňovat následující
podmínĘ:

č,. LL4|I995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, vedenou řekou Vltavou,
která je součástí sítě TEN-T (transevropská dopravní síť) jako nedílné součásti IV.
transevropského multimodálního dopravního koridoru (toto zařazení mezi sítě TEN-T vstoupilo
v platnost uzavřením Smlouvy o přistoupení čn k EU a odpovídá sÍti definované Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravnísítě a o zrušení rozhodnutí ć. 66I|2070ĺEU);

Vltavy v říčním km 57,24 - 55,54 s přilehlou pozemní částĹ), kteý je součástí globální sítě TEN-
T;

Podle ýše uvedených bodů máme z hlediska plnění funkce vodních cest a jejich rozvoje k části
Změny Úp sÚ HMP - z 2772l0O (dále též jen ,,Změna z Ż77Ż") následující připomínky:

dopravy pro období Ż016 _ 2023" požadujeme, aby ve veřejném přístavu Praha - Smíchov
zůstala zachována minimálně jedna plnohodnotná překladní poloha délky 100 - 120 m
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s pozemní částí pro zázemí překladiště 65 x 15 m, a to za účelem provozu CiĘlogistiĘ (překlad
silniční/ vodní doprava) pro potřeby Hlavního města Prahy.

K zb'ývajícím částem Změny Úp sÚ HMP - z278Lloo aZ2797lOO nemáme připomínek

S pozdravem lng. Jan ff]:lffiffj""ľů'i,''
Bu kovský Ph D. ?łlä;1]?'33ľ'

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Na vědomí:

Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu.
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