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PUíloha č. 1 – Vyhodnocení stanovisek, vyjádUení a pUipomínek k návrhu Zprávy 
 

POUŽITÉ TERMÍNY A ZKRATKY: 

 
Stavební zákon – zákon č. 1Řň/Ň006 Sb., o územním plánování a stavebním Uádu, ve znEní 
pozdEjších pUedpis] 
Vyhláška  vyhláška č. 500/Ň006 Sb., o územnE analytických podkladech, územnE 
plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti, ve znEní pozdEjších 
pUedpis] 
 
PSP –   Pražské stavební pUedpisy 
PÚR ČR –  Politika územního rozvoje České Republiky  
ZÚR –   Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy ve  znEní pozdEjších pUedpis] 
ÚAP –  ÚzemnE analytické podklady hl. m. Prahy ve  znEní pozdEjších pUedpis] 
ÚSES –  Územní systém ekologické stability 
VVURÚ –  Vyhodnocení vliv] na udržitelný rozvoj území 
MŽP –  Ministerstvo životního prostUedí České republiky 
VPS -   VeUejnE prospEšné stavby 
VPO -   VeUejnE prospEšné opatUení 
ZHMP –  Zastupitelstvo hlavního mEsta Prahy 
MČ –   MEstská část 
MO –   MEstský okruh 
RS –   Rychlé spojení 
VRT –   Vysokorychlostní tra[ 
EVL –   Evropsky významná lokalita 
NPP –   Národní pUírodní památka 
ČOV –  Čistírna odpadních vod 
ÚČOV –  ÚstUední čistírna odpadních vod 
VVN –   Velmi vysoké napEtí 
 



ÚVOD 

Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy Ědále jen „ZÚR“ě byly poUízeny podle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Uádu, ve znEní pozdEjších pUedpis] Ědále jen 
stavební zákoně. ZÚR vydalo Zastupitelstvo hl. m. Prahy Ědále jen „ZHMP“ě formou opatUení 
obecné povahy č. Ř dne 17. 1Ň. Ň00ř usnesením ZHMP č. ňŇ/5ř. PoUizovatel, Odbor územního 
plánu Magistrátu hl. m. Prahy Ědnešní odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahyě 
zpracoval Zprávu o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy Ědále jen „Zprávu“ě která byla schválena 
ZHMP dne 4. 11. Ň011 usnesením č. 10/77 a na základE jejích závEr] byla poUízena 
ůktualizace č. 1 ZÚR. ůktualizaci č. 1 ZÚR vydalo ZHMP formou opatUení obecné povahy č. 
4ň/Ň014 usnesením č. 41/1 ze dne 11. ř. Ň014, účinnosti nabyla dne 1. 10. 2014. 

Aktualizace č. 1 ZÚR byla napadena dvEma žalobami, které byly MEstským soudem v Praze 
zamítnuty, a tato rozhodnutí byla potvrzena Nejvyšším správním soudem. PUedmEtem žaloby 
byl: 

- oddíl 10.1.1, tj. veUejnE prospEšná stavba ve vymezených plochách a koridorech 
nadmístního významu – bod Z/504 - MÚK Beranka ĚD11ě – rozsudek Nejvyššího 
správního soudu 6 ůs 174/Ň015-72 ze dne 12. kvEtna 2016. 

- oddíl 5.1.Ň.1. Pražský okruh ĚSilniční okruh kolem Prahy; dále jen „SOKP“ě – rozsudek 
Nejvyššího správního soudu 5 As 49/2016-237 ze dne 25. kvEtna 2017. 

 
Dále byla ůktualizace č. 1 ZÚR napadena žalobou, kterou MEstský soud v Praze zamítl. Proti 
tomuto rozhodnutí byla podána kasační stížnost, o které zatím nebylo rozhodnuto. PUedmEtem 
žaloby byl: 

- oddíl 5.ň.1. vztahující se ke koridoru a ploše dopravy letištE Praha-RuzynE Ěnyní LetištE 
Václava Havlaě včetnE plánované stavby nové paralelní vzletové a pUistávací dráhy 
letištE a vzletových a pUistávacích prostor] letištE, a oddílu 4.4.1, vztahující se 
k vymezené oblasti zasažené provozem letištE SL/1 – rozsudek MEstského soudu 
v Praze 9 A 208/2015 – 292 ze dne 12. 2. 2016 

 
Dne  20. 10. 2016 ZHMP odsouhlasilo usnesením č. 20/10 poUízení ůktualizace č. Ň ZÚR ve 
vztahu k soudnE zrušené železniční trati Praha - BystUice u Benešova/Benešov. Společné 
jednání a veUejné vystavení návrhu ůktualizace č. 2 ZÚR  probEhlo od 24. 2. 2017 do 12. 4. 
2017.  

Dále dne 30. 3. 2017 ZHMP odsouhlasilo usnesením č. 25/22 poUízení ůktualizace č. ň ZÚR 
na základE návrhu oprávnEného investora - ČEPS, a.s. týkající se technické infrastruktury 
Ěelektrické vedeníě. 

A dne 15. 6. 2017 ZHMP odsouhlasilo usnesením č. 28/25 poUízení ůktualizace č. 4 ZÚR na 
základE návrhu oprávnEného investora - SŽDC, státní organizace, týkající se dopravní 
infrastruktury Ěkoridor železnice v úseku Dejvice - Veleslavíně. 
 
PoUizovatel dle ustanovení § 4Ň odst. ň stavebního zákona, který mu ukládá povinnost 
nejpozdEji do 4 let po vydání poslední aktualizace pUedložit ZHMP ke schválení návrh Zprávy, 
zpracoval návrh Zprávy za uplynulé období Uíjen Ň014 – bUezen Ň017. Obsahové náležitosti 
Zprávy jsou upraveny v ustanovení § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb., o územnE analytických 
podkladech, územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti, 
ve znEní pozdEjších pUedpis]. Zpráva byla projednána v souladu s ustanovením § 4Ň odst. 1 
a 2 SZ. PUipomínky, stanoviska a vyjádUení byla vypoUádána a do návrhu zprávy zapracována. 

http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/Uzemni_plan_HMP/ZUR/2_AZUR/Usnesen%C3%AD%20Zastupitelstva%20HMP.pdf
http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/Uzemni_plan_HMP/ZUR/2_AZUR/P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.2%20k%20usnesen%C3%AD%20Zastupitelstva%20HMP.pdf
http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/Uzemni_plan_HMP/ZUR/2_AZUR/spj/spolecne_jednani.html
http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/Uzemni_plan_HMP/ZUR/3_AZUR/WEB_Rozsah_3AZUR.pdf
http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/Uzemni_plan_HMP/ZUR/3_AZUR/WEB_Rozsah_3AZUR.pdf
http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/Uzemni_plan_HMP/ZUR/4_AZUR/P%C5%99%C3%ADloha_%C4%8D.1_k_usnesen%C3%AD_Zastupitelstva_HMP_-_Aktualizace_%C4%8D.4_Z%C3%9AR_HMP-_grafick%C3%A9_%C5%99e%C5%A1en%C3%AD_.PDF
http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/Uzemni_plan_HMP/ZUR/4_AZUR/P%C5%99%C3%ADloha_%C4%8D.1_k_usnesen%C3%AD_Zastupitelstva_HMP_-_Aktualizace_%C4%8D.4_Z%C3%9AR_HMP-_grafick%C3%A9_%C5%99e%C5%A1en%C3%AD_.PDF


a) Vyhodnocení uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn 
podmínek, na základE kterých byly ZÚR vydány (§ 5 odst. 6 
stavebního zákona), a vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj 
území  

Dokumentace ZÚR a jejich ůktualizace č. 1 byly zpracovány a vydány v souladu s tehdy 
platnými právními pUedpisy. V d]sledku zmEny podmínek Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákona) je 
nutné pUistoupit k poUízení Aktualizace ZÚR.  

Nové skutečnosti/podmínky: 

 Usnesením Vlády České republiky č. Ň76 ze dne 15. 4. Ň015 byla schválena 
ůktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky. 

 Vyhláškou č. 45Ř/Ň01Ň Sb. byla s účinností od 1. 1. Ň01ň novelizována vyhláška 
č. 500/2006 Sb., o územnE plánovacích podkladech, územnE plánovací dokumentaci 
a zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti. 

 Byla dokončena ň. aktualizace ÚzemnE analytických podklad] hl. m. Prahy 
schválená usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 05/16 dne 26. 3. 2015. 

 Je k dispozici nová Prognóza vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy a odhad] 
náhradové migrace na období do roku Ň050 Ěpublikováno 07/Ň014ě. 

1. Priority územního plánování hl. m. Prahy pro zajištEní udržitelného rozvoje území  

Priority územního plánování hl. m. Prahy jsou stanoveny na základE d]kladné analýzy a 
v souladu s republikovými prioritami územního plánování stanovenými Politikou územního 
rozvoje tak, aby byl zajištEn udržitelný rozvoj území kraje.  

V rámci ůktualizace ZÚR není nutné stanovovat nové priority územního plánování kraje, 
protože pUi posouzení obsahu této kapitoly nebyly zjištEny negativní dopady na udržitelný 
rozvoj území hl. m. Prahy.  

2. Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 

Z hlediska uplatOování obecných zásad nevznikly v uplynulém období nové zásadní 
skutečnosti. Kapitola obecných zásad bude upravena, aby obsahovala pouze obecné zásady 
a nikoli konkrétní požadavky, které jsou pak obsaženy v rámci jednotlivých kapitol, a aby 
obsahovala zejména takové zásady, které jsou Uešitelné nástroji územního plánování.  

ň. Vymezení nadmístních rozvojových oblastí a nadmístních rozvojových os, 
vymezených v PÚR a vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os 

Celé území hl. m. Prahy se nachází v rámci rozvojové oblasti OB1 Rozvojová oblast Praha. 
ZÚR v rámci této oblasti vymezují na základE reálných podmínek v území další dílčí rozvojové 
oblasti a osy a stanovují zásady pro usmErOování územního rozvoje a rozhodování o zmEnách 
v území.  

Tyto oblasti a osy jsou vnímány jako území s vyšším rozvojovým potenciálem, v nEmž se 
pUedpokládá zvýšená urbanizace. 



ůktualizace ZÚR zohlední PÚR ČR, ve znEní ůktualizace č. 1. Dále je nutné provEUit vymezení 
dílčích rozvojových oblastí a rozvojových os zejména u velkých oblastí ŠtErboholy – Dolní 
MEcholupy – Dubeč, Barrandov - Slivenec a Západní mEsto z hlediska jejich rozsahu 
s ohledem na reálnou demografickou prognózu mEsta. ů dále vymezení rozvojových oblastí 
zelenE z hlediska jejich realizace a nadmístního charakteru jejich významu. 

4. Vymezení specifických oblastí nadmístního a celomEstského významu  

Území hl. m. Prahy se nachází v rámci rozvojové oblasti OB1 Rozvojová oblast Praha, tudíž 
se území netýká žádná ze specifických oblastích vymezených v PÚR. ZÚR hl. m. Prahy však 
stanovují dvanáct specifických oblastí nadmístního významu. Pro každou ze specifických 
oblastí jsou stanoveny zásady pro usmErOování územního rozvoje a úkoly pro územní 
plánování.  

V rámci aktualizace ZÚR hl. m. Prahy se nepUedpokládají zmEny v koncepci podpory rozvoje 
již vymezených specifických oblastí.  

5. ZpUesnEní ploch a koridor] vymezených v PÚR a vymezení ploch a koridor] 
nadmístního a celomEstského významu – dopravní infrastruktura 

Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury byly v ZÚR hl. m. Prahy vymezeny pro 
silniční, železniční, vodní, leteckou a hromadnou dopravu. Jde o vymezení ploch a koridor] 
pro rozvojové zámEry. V rámci ůktualizace ZÚR bude dle možností a aktuálních informací 
provEUeno upUesnEní jednotlivých koridor]. Jedná se zejména o upUesnEní šíUe koridor] v 
textové i grafické části a upUesnEní úkol] pro územní plánování a kritérií a podmínek pro 
rozhodování o zmEnách v území.  

6. ZpUesnEní ploch a koridor] vymezených v PÚR a vymezení ploch a koridor] 
nadmístního a celomEstského významu – technická infrastruktura 

Technická infrastruktura jako součást veUejné infrastruktury je zUizována a využívána ve 
veUejném zájmu. Cílem Uešení v ZÚR hl. m. Prahy je vymezení ploch a koridor] pro umis[ování 
technologických zaUízení a sítí technické infrastruktury nadmístního významu a vytvoUení 
podmínek pro obsloužení mEsta všemi potUebnými subsystémy technické infrastruktury. 

V koncepci Uešení technické infrastruktury se nepUedpokládají významnEjší zmEny.  Bude 
upraven počet nEkterých bodových zaUízení Ězejména u kanalizaceě z hlediska posouzení 
jejich nadmístního ĚcelomEstskéhoě významu. 

7. ZpUesnEní ploch a koridor] vymezených v PÚR a vymezení ploch a koridor] 
nadmístního a celomEstského významu – územní systém ekologické stability (ÚSES) 

ZÚR hl. m. Prahy stanovují d]ležité zásady, týkající se územního rozvoje a respektování ploch 
a koridor] pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální a nadregionální úrovni, zvyšující 
biodiverzitu a ekologickou stabilitu krajiny.  

V rámci ůktualizace ZÚR bude provEUena koncepce vymezení prvk] ÚSES na nadregionální 
a regionální úrovni. PotUeba provEUení nEkterých prvk] ÚSES vyplývá z ůktualizace ÚůP 
2016. 

Ř. UpUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území  



ZÚR hl. m. Prahy vytyčily pUírodní, kulturní a civilizační hodnoty území mEsta, pUičemž 
stanovily úkoly územního plánování pro zajištEní ochrany území s pUírodními, kulturními a 
civilizačními hodnotami. BEhem uplynulého období nebyly zjištEny žádné problémy s 
uplatOováním ZÚR hl. m. Prahy v této oblasti. V rámci aktualizace budou provEUeny pUípadné 
dílčí požadavky dotčených orgán], které vzešly z projednání Zprávy.  

ř. Vymezení cílových charakteristik krajiny  

ZÚR hl. m. Prahy na území kraje vymezují, pro zachování a rozvoj hodnot vzniklých 
spolup]sobením pUírodních a lidských vliv], cílové charakteristiky krajiny – pEt základních 
krajinných typ]. Krajinné typy jsou formulovány značnE obecnE, nevyplývají z nich základní 
zásady péče o krajinu a kroky potUebné k dosažení daných cílových charakteristik. Proto je 
obtížné v této oblasti provádEt hodnocení uplatOování ZÚR za uplynulé období. Text kapitoly 
bude v rámci ůktualizace provEUen, upraven a doplnEn s d]razem na vymezení cílových 
charakteristik krajiny a stanovení územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení. 

10. Vymezení veUejnE prospEšných staveb a opatUení, staveb a opatUení k zajiš[ování 
obrany a bezpečnosti státu a asanačních území nadmístního významu, pro které lze 
práva k pozemk]m a stavbám vyvlastnit  

ZÚR hl. m. Prahy vymezují veUejnE prospEšné stavby Ědále jen VPSě v oblasti dopravy a 
technické infrastruktury a veUejnE prospEšná opatUení Ědále jen VPOě k zajištEní ochrany 
archeologického dEdictví a k zajiš[ování obrany a bezpečnosti státu. UplatOování veUejné 
prospEšnosti u výše uvedených zámEr] a opatUení probíhá bez problém].  

ZÚR hl. m. Prahy rovnEž vymezují VPO pro územní systém ekologické stability Ědále jen 
ÚSESě. U VPO k založení skladebných částí  ÚSES bude provEUeno,  zda je nutné u všech 
tEchto skladebných částí ÚSES i v celém jejich grafickém rozsahu, vymezovat VPO 
k vyvlastnEní. 

Seznam VPS a VPO bude upUesnEn s ohledem na novE navržené koridory, na úpravy návrh] 
vzešlé z uplynulého období a na vypuštEní již realizovaných koridor].  

11. Stanovení požadavk] nadmístního významu na koordinaci územnE plánovací 
činnosti obcí  

ZÚR hl. m. Prahy jsou s ohledem na totožný rozsah územních jednotek NUTS ň Ěkrajě a LůU 
Ň Ěobecě zpracovávány na stejném území jako územní Ěmetropolitníě plán obce. Proto není 
nutné stanovovat požadavky na koordinaci územnE plánovací činnosti obcí.  

12. Vymezení ploch a koridor], ve kterých je provEUení zmEn jejich využití územní studií 
podmínkou pro rozhodování  

ZÚR hl. m. Prahy nevymezují plochy a koridory, ve kterých je provEUení zmEn jejich využití 
územní studií podmínkou pro rozhodování.  

Problémy s absencí takovýchto ploch či koridor] nejsou známy a v rámci ůktualizace ZÚR by 
nemEly být vymezovány.  

1ň. Vymezení ploch a koridor], ve kterých je poUízení a vydání regulačního plánu orgány 
kraje podmínkou pro rozhodování o zmEnách jejich využití  



ZÚR hl. m. Prahy nevymezují plochy a koridory, ve kterých je poUízení vydání regulačního 
plánu orgány kraje podmínkou pro rozhodování o zmEnách jejich využití.  

Problémy s absencí takovýchto ploch či koridor] nejsou známy a v rámci ůktualizace ZÚR by 
nemEly být vymezovány.  

14. Vymezení ploch a koridor], ve kterých je podmínkou pro rozhodování o zmEnách 
jejich využití poUízení a vydání regulačního plánu na žádost  

ZÚR hl. m. Prahy nevymezují plochy a koridory, ve kterých je podmínkou pro rozhodování 
o zmEnách jejich využití poUízení a vydání regulačního plánu na žádost.  

Problémy s absencí takovýchto ploch či koridor] nejsou známy a v rámci ůktualizace ZÚR by 
nemEly být vymezovány.  

15. Zadání regulačního plánu  

ZÚR hl. m. Prahy neobsahují zadání regulačního plánu a v rámci Aktualizace ZÚR by nemElo 
být doplnEno.  

16. Stanovení poUadí zmEn v území (etapizace)  

ZÚR hl. m. Prahy nestanovují poUadí zmEn v území. Stanovení etapizace m]že pUípadnE 
vyplynout z novE navrhovaných zámEr] v rámci zpracované ůktualizace ZÚR či z další 
aktualizace PÚR. 

Shrnutí 
Z tEchto d]vod] je tUeba zahájit poUízení ůktualizace ZÚR. 

V uplynulém období nebyly shledány nepUedpokládané negativní dopady na udržitelný rozvoj 
území. 

b) Problémy k Uešení v ZÚR vyplývající z územnE analytických 
podklad]  

Hl. m. Praha jako obec i kraj zpracovává jedny územnE analytické podklady zahrnující v sobE 
obE úrovnE podrobnosti Ěkrajskou i obecníě. Z problém] uvedených v ÚůP byly tudíž pro 
potUeby ZÚR vybrány problémy, které mají celomEstský význam. Jedná se o následující 
problémy: 

- ChybEjící propojení systému zelenE hl. m. Prahy se systémem zelenE v pUímEstském 
území. 

- Rozvoj zástavby na úkor otevUené krajiny namísto využívání rezerv v již 
urbanizovaných oblastech. ůbsence stanovení jasné hranice pro rozvoj mEstské 
krajiny ĚzastavEného územíě. 

- Významná nabídka rozvojových ploch pro zástavbu snižující zájem o výstavbu uvnitU 
zastavEného území a na transformačních plochách. 

- NevyjasnEná koncepce transformačních území a ostatních morálnE dožitých území. 
- RozšiUování zastavEného území a zastavitelných ploch na úkor kvalitní zemEdElské 

p]dy a krajiny s potenciálem promEny k rekreačnímu využívání. 



- Nedostatek les] a dalších ploch s vyšším stupnEm ekologické stability v nEkterých 
okrajových částech Prahy Ěs ohledem na potUebu zajištEní kontinuity ÚSES mezi 
Prahou a StUedočeským krajemě. 

- Nedostatečná kapacita hlavních vstupních železničních tratí vyvolaná neoddElením 
regionální a dálkové železniční dopravy. 

- ůktualizace ZÚR jako nezbytné podmínky pro dokončení procesu poUízení nového 
územního plánu. 

- Problematické naplOování potenciálu mEsta, rozšiUování vnE „hradeb“. 
- UpUesnEní pr]bEhu MEstského okruhu ve východní časti mEsta. 

c) Vyhodnocení souladu ZÚR s Politikou územního rozvoje ČR 

Aktualizace č. 1 PÚR ČR, byla schválena usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. dubna 2015. 
Je nutné zohlednit a zapracovat tyto nové požadavky a zámEry ůktualizace č. 1 PÚR ČR. 

Republikové priority územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území: 

Oproti Politice územního rozvoje ČR Ň00Ř ĚPÚR ČRě byly upraveny a aktualizovány 
republikové priority Ěčl. 14-ňŇě územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území. 
Byly koncipovány další nové priority, které odrážejí evropský trend územního rozvoje a d]raz 
na péči o krajinu a udržitelný rozvoj území. 

 PUi Aktualizaci ZÚR bude provEUen dopad následujících upravených 
republikových priorit do ZÚR hl. m. Prahy a dle zjištEní potUeby bude zapracován. 

(17) VytváUet v území podmínky k odstraOování d]sledk] hospodáUských zmEn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváUení pracovních pUíležitostí zejména v hospodáUsky 
problémových regionech a napomoci tak Uešení problém] v tEchto územích.  

(23) Podle místních podmínek vytváUet pUedpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnEní 
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. PUi umís[ování dopravní 
a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace 
krajiny; je-li to z tEchto hledisek účelné, umís[ovat tato zaUízení soubEžnE. ZmírOovat vystavení 
mEstských oblastí nepUíznivým účink]m tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i 
prostUednictvím obchvat] mEstských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatUeními 
v území. ZároveO však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován 
dostatečný odstup od vymezených koridor] pro nové úseky dálnic, silnic I. tUídy a železnic, a 
tímto zp]sobem d]slednE pUedcházet znepr]chodnEní území pro dopravní stavby i možnému 
nežádoucímu p]sobení negativních účink] provozu dopravy na veUejné zdraví obyvatel (bez 
nutnosti budování nákladných technických opatUení na eliminaci tEchto účink]).  

(24) VytváUet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiUováním a zkvalitOováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na potUeby veUejné dopravy a požadavky ochrany veUejného 
zdraví, zejména uvnitU rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je tUeba 
dostatečnou veUejnou infrastrukturou pUímo podmínit. VytváUet podmínky pro zvyšování 
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho 
ochrany pUed hlukem a emisemi, s ohledem na to vytváUet v území podmínky pro 
environmentálnE šetrné formy dopravy (napU. železniční, cyklistickou).  

(25) VytváUet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva pUed potenciálními riziky 
a pUírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy p]dy, eroze, sucho atd.) s cílem 
minimalizovat rozsah pUípadných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potUebných pro 
umís[ování staveb a opatUení na ochranu pUed povodnEmi a pro vymezení území určených k 
Uízeným rozliv]m povodní. VytváUet podmínky pro zvýšení pUirozené retence srážkových vod 



v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umElé akumulaci 
vod.  

(29) Zvláštní pozornost vEnovat návaznosti r]zných druh] dopravy. S ohledem na to 
vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veUejné dopravy 
nebo mEstskou hromadnou dopravu, umožOující účelné propojení ploch bydlení, ploch 
rekreace, občanského vybavení, veUejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky 
na kvalitní životní prostUedí. VytváUet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, 
který bude poskytovat obyvatel]m rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S 
ohledem na to vytváUet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítE pEších a cyklistických 
cest, včetnE doprovodné zelenE v místech, kde je to vhodné.  

 PUi Aktualizaci ZÚR budou v souladu s Aktualizací č. 1 PÚR ČR zapracovány nové 
republikové priority.  

(14a) PUi plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru pUi 
zohlednEní ochrany kvalitní zemEdElské, pUedevším orné p]dy a ekologických funkcí krajiny. 

(16a) PUi územnE plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, 
zejména mEst a region], který pUedstavuje objektivní a komplexní posuzování a následné 
koordinování prostorových, odvEtvových a časových hledisek.  

(20a) VytváUet územní podmínky pro zajištEní migrační propustnosti krajiny pro volnE žijící 
živočichy a pro človEka, zejména pUi umís[ování dopravní a technické infrastruktury. V rámci 
územnE plánovací činnosti omezovat nežádoucí sr]stání sídel s ohledem na zajištEní 
pUístupnosti a prostupnosti krajiny.  

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobE k pUekračování zákonem stanovených mezních 
hodnot imisních limit] pro ochranu lidského zdraví, je nutné pUedcházet dalšímu významnému 
zhoršování stavu. Vhodným uspoUádáním ploch v území obcí vytváUet podmínky pro 
minimalizaci negativních vliv] koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy 
pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od pr]myslových nebo 
zemEdElských areál].  

 Ostatní republikové priority jsou beze zmEny, jsou v účinných ZÚR hl. m. Prahy 
zapracovány a jsou v souladu s ůktualizací č. 1 PÚR ČR.  

V aktualizaci budou zohlednEny požadavky východisek, koncepcí a úkol], které byly oproti 
Politice územního rozvoje ČR Ň00Ř v kapitolách „Rozvojové oblasti a rozvojové osy“, 
„Specifické oblasti“, „Koridory a plochy dopravní infrastruktury“ a „Koridory a plochy 
technické infrastruktury a souvisejících zámEr]“ upraveny. Jedná se o čl. ĚňŘě písm. aě, bě, 
gě čl. Ěňřě písm. cě, dě, eě, čl. Ě76ě čl. Ě7Řaě, čl. Ě7řě písm. bě, cě, čl. ĚŘ0ě písm. bě, čl. Ě1ň4ě, 
čl. Ě1ň6ě, čl. Ě1ň7ě písm. dě, eě a čl. Ě1ňŘě písm. bě. 

Dále vyplývají pro ZÚR hl. m. Prahy tyto konkrétní požadavky na úpravu:  

Rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti: 

 OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha Ěčl. 40ě, v Aktualizaci ZÚR bude upraven 
název této oblasti dle Aktualizace č. 1 PÚR ČR  
 

Koridory a plochy dopravní infrastruktury: 

 M1 Multimodální koridor Ěčl. Ř1 a ŘŇě – v ůktualizaci č. 1 PÚR ČR zrušen. Nutno upravit 
v ůktualizaci ZÚR. 



Železniční doprava 
 Koridory vysokorychlostní dopravy 

 VR1 Ěčl. Řňě – provEUení koridor] vysokorychlostních tratE – úsek ĚDresden –) hranice 
SRN/ČR – Lovosice/LitomEUice – Praha, PlzeO – Praha, Praha – Brno - Nutné 
zpUesnEní koridor] dle ůktualizace č. 1 PÚR ČR a aktuálních podklad] 

ĚV ZÚR hl. m. Prahy v kap. 5.2.6 a 5.2.8 – viz. bod eě 5 Zprávyě 

Koridory konvenční železniční dopravy 
 C-E40a  Ěčl. Ř4ě  - vypuštEna část koridoru konvenční železniční tratE - ZmEna článku 

v ůktualizace č. 1 PÚR ČR, nemá dopad na území hl. m. Prahy 

(V ZÚR hl. m. Prahy v kap. 5.2.2) 
   

  ŽDŘ Ěčl. 95a) hranice Polsko/ČR-Liberec-Mladá Boleslav-Praha - NovE vymezený 
koridor v ůktualizaci č. 1 PÚR ČR. Koridor je součástí již vymezených koridor] v ZÚR, 
je nutné zpUesnit dle ůktualizace č. 1 PÚR ČR a aktuálních podklad] 

ĚV ZÚR hl. m. Prahy v kap. 5.2.6 a 5.2.8 – viz. bod eě 5 Zprávyě 

Silniční doprava 
 Koridory kapacitních silnic 

 SOKP Ěčl. řř) – vymezení koridoru silničního okruhu kolem Prahy – úprava článku 
v ůktualizace č. 1 PÚR , nemá dopad na území hl. m. Prahy 

(V ZÚR hl. m. Prahy v kap. 5.1.2.1) 

Kombinovaná doprava 
 KD1 Ěčl. 1Ňřě v ůktualizaci č. 1 PÚR ČR zrušen. Nutno upravit v ůktualizaci ZÚR 

(V ZÚR hl. m. Prahy v kap. 5.2.7) 

 VTP Ěčl. 1ň0ě - VeUejné terminály a pUístavy s vazbou na logistická centra. V Aktualizaci 
č. 1 PÚR ČR pUejmenováno a upraveno – doplnEn požadavek na vnitrozemský pUístav 
Praha. Nutno upravit v ůktualizaci ZÚR. 

(V ZÚR hl. m. Prahy v kap. 5.4) 

Letecká doprava 
 L1 Ěčl. 1ň1) – úprava článku v ůktualizace č. 1 PÚR ČR, nemá dopad na území hl. m. 

Prahy 

(V ZÚR hl. m. Prahy v kap. 5.3.1) 

 
Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových zámEr]: 

Elektroenergetika 

 E5 Ěčl. 144ě – úprava článku v ůktualizace č. 1 PÚR. Tešeno v ůktualizaci č. ň ZÚR hl. 
m. Prahy. 

(V ZÚR hl. m. Prahy v kap. 6.2.5) 

 E14 Ěčl. 150c) – NovE vymezený koridor v ůktualizaci č. 1 PÚR ČR. Tešeno 
v ůktualizaci č. ň ZÚR hl. m. Prahy. 

 E1Ř Ěčl. 150g) – úprava článku v ůktualizace č. 1 PÚR. Tešeno v ůktualizaci č. ň ZÚR 
hl. m. Prahy. 

(V ZÚR hl. m. Prahy v kap. 6.2.5) 

 
Další úkoly pro ministerstva, jiné ústUední správní úUady a pro územní plánování: 



Kapitola byla v ůktualizace č. 1 PÚR novE koncipována. 

 Ěčl. 1Ř6ě – V pUípadE kladného výsledku provEUení možnosti železničního spojení Praha 
– Hradec Králové/Liberec – hranice ČR/Polsko Ě- Wroclawě Ěčl. 177ě tento zámEr 
zapracovat do ZÚR hl. m. Prahy. ZávEr provEUení není zatím znám. 

 Ěčl. 1řŇ) – Vymezí koridor pro železniční spojení v úsecích Praha-letištE Praha-RuzynE; 
Praha-Kladno. Koridor v ZÚR hl. m. Prahy vymezen, úprava trasy v úseku Dejvice – 
Veleslavín Uešena v ůktualizaci č. 4 ZÚR hl. m. Prahy. 

(V ZÚR hl. m. Prahy v kap. 5.2.5) 

d)   Vyhodnocení návrh] mEstských částí na aktualizaci ZÚR 

V dobE zpracování návrhu Zprávy nebyly ze strany mEstských částí uplatnEny žádné návrhy 
na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Požadavky a pUipomínky mEstských částí uplatnEné k návrhu 
Zprávy včetnE vyhodnocení jsou uvedeny v pUíloze č. 1. 
 
e) Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR, 

vč. požadavk] na VVURÚ, je-li vyžadováno, nebo požadavky 
a podmínky pro zpracování nových ZÚR, vč. požadavk] na VVURÚ 
 

ZávEry a zjištEní z kapitol aě až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. Kapitola 
je dále doplnEna a upravena v souladu s výsledky vyhodnocení uplatnEných požadavk] a 
pUipomínek. Vyhodnocení jednotlivých podnEt] a pUipomínek je součástí Zprávy, PUíloha č.1. 
Požadavky plynoucí z PUílohy č. 1 jsou nedílnou součástí Zprávy a budou do Aktualizace ZÚR 
zapracovány. 

Obecné požadavky na zpracování návrhu Aktualizace ZÚR 
- Opravy a upUesnEní v textové a grafické části ve smyslu zákona č. ň50/Ň01Ň Sb. 

Ěnovela stavebního zákonaě, pUedevším § Ň odst. 1 písmeno hě definice celomEstského 
významu a § ň6 odst. ň podrobnost náležející dokumentaci ZÚR 

 UpUesnEní názv] kapitol textové části dle platného znEní vyhlášky č. 500/2006 Sb.,  
- Hlavní mEsto Praha také v uplynulém období využilo plnE možnosti dané stavebním 

zákonem a v účinnost vešlo NaUízení Rady hl. m. Prahy č.10/Ň016 Sb. hl. m. Prahy, 
kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na 
stavby v hlavním mEstE Praze, pražské stavební pUedpisy Ědále jen „PSP“ě. PSP ve 
své první části nahrazují vyhlášku č. 501/Ň006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znEní pozdEjších pUedpis], čímž mají jasný vztah k územnE 
plánovací dokumentaci, tedy i k ZÚR a k úkol]m pro podrobnEjší ÚPD stanovené 
v ZÚR, zejména se jedná o § Ň - 10. ZároveO i části, které se týkají v PSP technických 
požadavk] na stavbu, mají vliv nebo Ueší dílčí aspekty v území, zejména § 11 a § Ň0. 

 UpUesnEní formulací textové části a formální úpravy výkres] ĚnapU. do koordinačního 
výkresu budou doplnEna plošnE památkovE chránEná územíě 

Požadavky na úpravy výrokové části dle kapitol ZÚR 

1. Priority územního plánování hl. m. Prahy pro zajištEní udržitelného rozvoje území 

 ProvEUení zohlednEní priorit stanovených v PÚR ČR a event. jejich upUesnEní nebo 
doplnEní. Jde zejména o upUesnEní vycházející z aktualizace v bodE 16a – integrovaný 



rozvoj území, v bodE 17 - lokalizace zastavitelné plochy pro vytváUení pracovních 
pUíležitostí a v bodE Ň0a – nežádoucí sr]stání sídel 

2. Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 

 Text této kapitoly bude provEUen a upraven v souladu s výsledky vyhodnocení 
uplatnEných požadavk] a pUipomínek viz. PUíloha č. 1.  

 Dále bude text této kapitoly upraven a bude zohledOovat nejen obecné požadavky ve 
smyslu zákona č. ň50/Ň01Ň Sb. Ěnovela stavebního zákonaě, platného znEní vyhlášky 
č. 500/Ň006 Sb., ÚůP a PSP Ětýkající se podrobnosti toho, co úrovni ZÚR náleží, 
vztah]m k PSP a aktualizace ÚůPě ale také bude zohledOovat novely ostatních 
zákon], které mají vliv na územní plánovaní Ěenergetický zákon, zákon o EIů apod.ě. 
ZároveO budou reagovat v pUimEUené míUe na úpravy a aktualizace oborových politik 
anebo generel], pokud byly aktualizovány a mají nadmístní vliv Ězejména jde o 
infrastrukturální zámEryě. Součástí úpravy této kapitoly je v návaznosti na obecné 
požadavky i úprava terminologie.  

3. Vymezení nadmístních rozvojových oblastí a nadmístních rozvojových os, které 
svým významem pUesahují více mEstských částí hl. m. Prahy  
 Bude odstranEn čl. ň.1.1. ŠtErboholy-Dolní MEcholupy-Dubeč ĚR/1ě a bude upraveno 

číslování následných článk] 
 V čl. ň.1.Ň Barrandov-Slivenec (R/2) v části Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací 

dokumentaci doplnit v bodE aě „navrhnout pUimEUený rozsah oblasti“, vypustit body cě 
d),   

 V čl. ň.1.ň Západní MEsto ĚR/ňě v části Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách 
v území v bodE jě vložit doplnEk´: "bez dopadu na funkčnost a parametry dopravy“; 
v části Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci doplnit v bodE bě 
„navrhnout pUimEUený rozsah oblasti“ a nahradit slovo „funkční“ slovem „zp]sob“, 
vypustit body d), e), pUeformulovat bod fě „provEUit možnost napojení centralizovaného 
zásobování teplem na mimopražský zdroj" 

 V čl. ň.1.4 RuzynE – Drnovská ĚR/4ě v části Požadavky na využití nahradit slova „funkcí 
využívajících blízkosti“ slovy „využívajícím blízkost“ dále v části Úkoly pro podrobnEjší 
územnE plánovací dokumentaci doplnit v bodE aě „navrhnout pUimEUený rozsah oblasti“  

 Bude odstranEn čl. ň.Ň.1. LetOany – ůvia ĚT/1ě a bude upraveno číslování následných 
článk]. 

 V čl. ň.Ň.Ň Maniny, Dolní LibeO, Invalidovna ĚT/Ňě v části Požadavky na využití nahradit 
slova „funkční a prostorové“ slovem „celkové“, slovo „funkcí“ nahradit slovem „zámEr]“ 
a dále slovní spojení „s rekreační a ekologickou funkcí“ spojením „s rekreačním a 
ekologickým významem“, v části Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací 
dokumentaci doplnit v bodE aě „navrhnout pUimEUený rozsah oblasti“, vypustit bod cě 

 V bodE ň.Ň.ň Vysočany ĚT/ňě v části Požadavky na využití nahradit slova „významné 
funkce“ slovy „významného zámEru“, v části Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací 
dokumentaci doplnit v bodE aě „navrhnout pUimEUený rozsah oblasti“, odstranit bod cě 

 V čl. ň.2.4. Bohdalec-Slatiny ĚT/4ě Poloha ve mEstE upravit text takto: „Prostor 
ohraničený železničními trasami a výraznými terénními bariérami situovaný na území 
MČ Praha 10 a částečnE MČ Praha 4. Zasahuje do katastrálních území Vršovice, 
Strašnice, Michle“; v části Požadavky na využití nahradit slovo „asanaci“ slovem 
„transformaci“.; v části Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území bod 
dě nahradit takto: „dbát na odpovídající vymezení park]“, v části Úkoly pro podrobnEjší 



územnE plánovací dokumentaci v bodE aě vypustit slovo “polyfunkční“, doplnit v bodE 
bě „navrhnout pUimEUený rozsah oblasti“, vypustit bod d) 

 V čl. ň.Ň.5. Nákladové nádraží Žižkov ĚT/5ě části Požadavky na využití nahradit slovo 
„asanaci“ slovem „transformaci“, a slovo „polyfunkční“ slovem „smíšené“; v části 
Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území bod cě nahradit textem: „dbát 
na odpovídající vymezení park] a jejich napojení“, v části Úkoly pro podrobnEjší 
územnE plánovací dokumentaci doplnit v bodE bě slova „navrhnout pUimEUený rozsah 
oblasti“ 

 V čl. ň.Ň.6. Masarykovo nádraží ĚT/6ě v části Požadavky na využití nahradit spojení: 
„pUevážnE smíšené funkce“ spojením „pUevážnE smíšené využití, v části Podmínky pro 
následné rozhodování o zmEnách v území bude  pUeformulován bod a) dotvoUení 
celomEstského centra o území se smíšeným využitím; v části Úkoly pro podrobnEjší 
územnE plánovací dokumentaci doplnit do bodu bě „navrhnout pUimEUený rozsah 
oblasti“, vypustit v bodE cě slova „s cílem maximálnE redukovat dopravu generovanou“, 
dále vypustit bod d). 

 V čl. ň.Ň.7 Nádraží Smíchov ĚT/7ě doplnit v části Úkoly pro podrobnEjší územnE 
plánovací dokumentaci v bodE bě doplnit „navrhnout pUimEUený rozsah oblasti“, v bodE 
cě vypustit slovo „rekonstruované“, vypustit bod dě 

 V čl. ň.Ň.Ř Holešovice-Bubny-Zátory ĚT/Řě v části Požadavky na využití bude text 
pUeformulován: „Oblast T/Ř pUedstavuje významnou plochu pro rozšíUení 
celomEstského centra určenou pro novou plnohodnotnou zástavbu pUevážnE 
smíšeného využití včetnE ploch park].", v části Podmínky pro následné rozhodování o 
zmEnách v území pUeformulovat bod dě umístEní nových parkových ploch a ploch pro 
občanskou vybavenost; v části Úkoly pro podrobnEjší dokumentaci v bodE aě nahradit 
slovo „polyfunkční“ slovem „smíšené“ upravit formulaci bodu c) „navrhnout nové využití, 
resp. transformaci, a začlenEní do nové zástavby“, v bodE eě nahradit slova „navrhnout 
dostatečné plochy pro vysokoškolská zaUízení a pro významnou parkovou plochu“ 
slovy „navrhnout regulaci umožOující vznik dostatečných ploch pro občanskou 
vybavenost a parky“ 

 ň.ň. Rozvojové oblasti zelenE: 
ProvEUit rozsah a celkovou koncepci rozvojových oblastí zelenE: ň.ň.Ň ZalesnEní u 
BUezinEvsi (Z/2), 3.3.3 ZalesnEní u Čakovic (Z/3), ň.ň.4 U Zlámaného kUíže (Z/4), 3.3.5 
V Panenkách ĚZ/5ě, ň.ň.6 Lítožnice – Jankov (Z/6), 3.3.7 ZalesnEní Kolovraty ĚZ/7ě, 
ň.ň.Ř ZalesnEní u KUeslic ĚZ/Řě, ň.ň.ř U Kunratické spojky ĚZ/řě, 3.3.11 Za Hospodou 
(Z/11).  

- ň.4. Vymezení rozvojových os nadmístního významu hl. m. Prahy 
 V čl. ň.4.1. v části Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území nahradit 

text v bodE dě novým textem: „vymezení ÚSES a park]“, v části Úkoly pro podrobnEjší 
územnE plánovací dokumentaci nahradit v bodE dě slovo „vyUešit“ slovem „provEUit“, 
v bodE eě slovo „Uešit“ nahradit slovem „provEUit“ 

 V čl. ň.4.Ň. v části Požadavky na využití odstranit text: „a pro rozvoj zejména 
vysokoškolského areálu u stanice metra Jinonice na západním okraji Dívčích hrad]“; 
v části Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území vypustit body g), h); 
v části Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci odstranit body bě, cě, 
v bodE fě nahradit slovo „Uešit“ slovem „provEUit“, v bodE gě nahradit slovo „Uešit“ slovem 
„umožnit“. 

V grafické části bude upraveno vymezení následovnE: 



Bude odstranEno vyznačení R1, T1. U vybraných rozvojových oblastí zelenE ĚZě – viz 
výše, bude grafická část upravena dle výsledk] provEUení.  

4. Vymezení specifických oblastí nadmístního a celomEstského významu 
 V čl. 4.1 Oblast stávajícího celomEstského centra ĚSCě části Podmínky pro následné 

rozhodování o zmEnách v území bude bod bě rozšíUen o text „LibnE a Vysočan“, v části 
Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci vypustit bod bě. 

 V čl. 4.Ň.1 DraháO-Troja-Bubeneč ĚSO/1ě v části Úkoly pro podrobnEjší územnE 
plánovací dokumentaci vynechat v bodE bě slova „pUi preferování hromadné a 
nemotorové dopravy“ 

 V čl. 4.Ň.Ň LetOany ĚSO/Ňě v části Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací 
dokumentaci vynechat v bodE cě slova „pUi preferování dopravy hromadné“ 

 V čl. 4.Ň.ň Strahov ĚSO/ňě v části Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací 
dokumentaci vynechat v bodE bě slova „pUi preferování dopravy hromadné“ 

 V čl. 4.ň.Ň Radotínské údolí ĚSP/Ňě v části Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací 
dokumentaci vynechat bod d) 

 V čl. 4.ň.1 Soutok Vltavy a Berounky ĚSP/1ě v části Podmínky pro následné 
rozhodování o zmEnách v území v bodu dě zmEnit slovo „zajištEní“ slovem „provEUení“ 
a vypustit bod e), dále v části Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci 
nahradit v bodE cě slovo „ovEUit“ slovem „nerozvíjet“, v bodE dě vynechat „pUi preferování 
dopravy hromadné“, vynechat bod eě 

 V čl. 4.ň.Ň Radotínské údolí (SP/2) v části Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací 
dokumentaci vynechat body c), d) 

 V čl. 4.ň.ň Prokopské a Dalejské údolí v části Podmínky pro následné rozhodování o 
zmEnách v území doplnit bod d) rekultivace vytEžených lom] a jejich postupné 
začlenEní do okolní krajiny 

 V čl. 4.ň.4 Vidoule-Cibulka-Motol (SP/4) v části Úkoly pro podrobnEjší územnE 
plánovací dokumentaci vynechat bod b) 

 V čl. 4.5 Údolní niva Vltavy a Berounky ĚSNě v části Podmínky pro následné 
rozhodování o zmEnách v území vynechat v bodE fě slova „panoramatu mEsta“, dále 
v části Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci vynechat bod bě a bod 
dě pUeformulovat na „podpoUit pEší a cyklistická propojení“ 
 

V grafické části bude upraveno vymezení SC ĚCelomEstské centrumě a to tak, že do nEj bude 
zahrnuta i oblast Vysočan a LibnE. 

5. ZpUesnEní ploch a koridor] vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridor] 
nadmístního a celomEstského významu - dopravní infrastruktura 

 V textu kapitoly bude opravena terminologie v souladu s novelou zák. č. 1ň/1řř7 Sb. 
ĚzmEna rychlostních komunikací na dálniceě. 

 V kapitole 5.1.Ň.Ň bude odstranEn koridor územní rezervy pro silnici I/2 

 První odstavec čl. 5.1.Ň.ň MEstský okruh bude nahrazen textem: „Vymezení: Koridor 
MEstského okruhu ĚMOě respektuje zprovoznEný západní úsek Pelc-Tyrolka - 
Barrandovský most – Rybníčky“. 

 V čl. 5.1.Ň.ň MEstský okruh v části Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách 
v území nahradit text odst. gě textem: „tunelové, pUípadnE částečné tunelové Uešení 



východní části MEstského okruhu mezi Balabenkou a Rybníčky s tunelem v úseku 
Spojovací - Jarov ĚHrdloUezyě a Jarov ĚHrdloUezyě - Malešice“. 

 V kapitole 5.1.1. bude v úkolech pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci 
vypuštEn bod aě podrobnE ovEUit trasu Vysočanské radiály v úseku Kbelská – 
Balabenka. 

 v čl. 5.1.Ň.4 Vysočanská radiála – budou upraveny texty, které se týkají vymezení 
územní rezervy pro část této stavby, vzhledem k tomu, že je tato územní rezerva 
vypouštEna 

 v čl. 5.1.Ň.5 BUevnovská radiála - bude provEUena možnost pUevedení návrhového 
prvku do územní rezervy V části Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci 
bude vypuštEn bod b) 

 V kapitole 5.1 bude ve čl. 5.1.Ň.Ř pUeformulován bod b) uvedený v Podmínkách pro 
následné rozhodování o zmEnách v území: "vedení LibeOské spojky v pUimEUeném 
rozsahu v tunelu tak,…“. 

 čl. 5.Ň.6.Ň bude nahrazen textem: „Vymezení: Samostatný koridor územní rezervy pro 
RS bude zaústEn na území Prahy v prostoru mezi BUezinEvsí a TUeboradicemi a bude 
zapojen do železničního uzlu Balabenka. Mezi železničním uzlem Balabenka a stanicí 
Praha-hlavní nádraží se bude využívat společný koridor s Novým spojením.“ V části 
Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území bude bod aě nahrazen 
textem: „aě stabilizace výhledového územního rozsahu trasy RS“ 

 v čl. 5.Ň.Ř bude nahrazen textem: „Vymezení: Samostatný koridor územní rezervy na 
novou tra[ bude zaústEn východnE od železniční stanice Praha Vysočany do koridoru 
železničních tratí Praha-Lysá nad Labem a Praha-Všetaty, odkud povede k hranici 
Prahy zčásti tunelem mezi LetOany a Kbely. Mezi železničními stanicemi Praha- 
Vysočany a Praha-hlavní nádraží se bude využívat společný železniční koridor pUes 
Balabenku a tzv. Nové spojení. V části Podmínky pro následné rozhodování o 
zmEnách v území bude bod aě nahrazen textem: „aě stabilizace výhledového vedení 
železniční trati pUi respektování podmínek vyplývajících z vyhlášení EVL Praha-
LetOany a NPP LetištE LetOany“ 

 Do kapitoly 5.4 „ Vodní doprava" pod odstavec „ Úkoly pro podrobnEjší územnE 
plánovací dokumentaci" bude doplnEn nový bod: „ProvEUit nezávislou paralelní vodní 
cestu k plavební komoUe Praha-Smíchov novou plavební komorou Praha-Staré mEsto". 

 V kapitole 5.5 bude provEUeno vymezení smEr] rozvoje metra a bude pUípadnE 
zredukováno. Bude provEUena možnost stabilizace prodloužení trasy D metra v úseku 
NámEstí Míru – NámEstí Republiky 

 V grafické části č. Ň Výkres ploch a koridor] nadmístního významu – Dopravní 
infrastruktura budou provedeny následující úpravy:  

 vypuštEní koridoru územní rezervy Vysočanské radiály, 
 vzhledem k výsledku provEUení úprava koridoru BUevnovské radiály, 
 pUejmenování koridor] pro VRT v souladu s aktualizovanou textovou 

částí, 
 provEUení a úprava tras koridor] VRT, 
 úprava vedení koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, 

Kobylisy a Troja, 



 rozšíUení koridoru mEstského okruhu o trasu tunelu pod Bílou skálou. 

6. ZpUesnEní ploch a koridor] vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch koridor] 
nadmístního a celomEstského významu - technická infrastruktura 
 u ploch a koridor] technické infrastruktury vymezených v ZÚR bude provedena 

aktualizace dle aktuálních podklad].  
 v grafické části ZÚR bude provEUeno zobrazování koridor] technické infrastruktury 

vzhledem k podrobnosti dokumentace ZÚR a k hierarchizaci jednotlivých systém], 
 v kap. 6.2.2. v části Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území doplnit 

bod týkající se požadavku na omezování pUítok] srážkových vod do deš[ové 
kanalizace oddílné kanalizační soustavy;   

 aktualizovat v celém textu kapitoly údaje, které se týkají ÚČOV; v části Úkoly pro 
podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci, vypustit bod c)  

 v kapitole 6.2.3.1 v Podmínkách pro následné rozhodování o zmEnách v území 
odstranit bod aě, doplnit bod: „provEUení protipovodOového opatUení na pravém bUehu 
Vltavy“ 

 v kapitole 6.Ň.ň.Ň části Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci vypustit 
body cě a fě a bod eě upravit takto: „Uešit problematiku ochrany pUírodE blízkých pás] 
území podél drobných vodních tok] a problematiku zachování pramenných 
a infiltračních oblastí“; z návrhu vzhledem k mEUítku dokumentace vyjmout plošnE 
nerozsáhlé Ěbodovéě objekty poldry a retenční nádrže, 

 v kapitole 6.2.3.3 bude provedena revize seznamu relevantních katastrálních území 
pro pramenné oblasti drobných vodních tok] 

 z grafické části bude upravena legenda a grafické znázornEní koridor] VVN  
 v kapitole 6.2.4. Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci nahradit bod bě 

textem „provEUit možnost vytvoUení propojené soustavy lokálních plynových kotelen 
sídliš[ Tepy a Jihozápadního MEsta na centrální zdroj tepla“; pUidat bod cě ovEUit 
možnost napojení propojené soustavy dle bodu bě na mimopražský zdroj tepla, 

 dlouhodobý ideový zámEr na vymístEní ÚČOV mimo urbanizované území hl. m. Prahy 
bude vypuštEn s ohledem na probíhající rekonstrukci ÚČOV  

 vyjmutí ploch pro plošnE nerozsáhlé objekty na kanalizační síti Ědeš[ových 
usazovacích nádrží a pobočných ČOVě z návrhu ZÚR s ohledem na podrobnost 
dokumentace ZÚR a mEUítko grafické části, 

 provEUení koridor] plynovod] z hlediska podrobnosti ZÚR a mEUítka grafické části. 

7. ZpUesnEní ploch a koridor] vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridor] 
nadmístního a celomEstského významu - územní systém ekologické stability (ÚSES)  
 V bUeznu Ň017 vydalo MŽP nový dokument: Metodika vymezování územního systému 

ekologické stability - Metodický podklad pro zpracování plán] územního systému 
ekologické stability v rámci PO4 OPŽP Ň014-Ň0Ň0 Ěaktivity 4.1.1 a 4.ň.Ňě. V úvodu je 
naspáno, že: "Metodika se zabývá vymezováním nadregionálního, regionálního a 
místního ÚSES pUedevším v oborových dokumentacích Ěplánech ÚSESě, ale vEnuje se 
také jeho vymezování v navazujících dokumentacích. Metodika je v souladu se 
současnou právní úpravou i metodickými postupy v oborech územního plánování a 
pozemkových úprav a uplatOují se v ní praktické zkušenosti autorizovaných projektant] 
ÚSES. " 

Z výše zmínEného plyne, že je nutné revidovat vymezení i nadregionálního ÚSES. 



 Bude provEUeno vymezení územního systému ekologické stability ĚÚSESě krajiny na 
nadregionální a regionální úrovni významnosti a v pUípadE potUeby bude uvedeno, jaké 
závEry plynou pro ůktualizace ZÚR. Označení skladebných částí ÚSES bude upraveno 
dle celostátnE platného územnE technického podkladu pro nadregionální a regionální 
ÚSES ČR 

 Zejména bude provEUeno: 
- v jakém rozsahu je možno v centrální části Prahy vymezit nadregionální 

biokoridor K 5ř pro společenstva teplomilná doubravní Ěosa TD, v ZÚR jako 
N/5ě a pro společenstva nivní Ěosa N, v ZÚR jako N/ň, N/4ě, včetnE pUíslušných 
vložených regionálních a lokálních Ěmístníchě biocenter, aby tento biokoridor ve 
dvou svých osách splOoval metodická kritéria pro biokoridor nadregionální 
úrovnE významnosti dle aktuální oborové metodiky pro projektování ÚSES a 
metodiky pro zapracování ÚSES do územnE plánovacích dokumentací, 

- zda územní podmínky neumožOují vymezit regionální biokoridor vázaný na osu 
Kunratického potoka a tedy odstranit stávající „slepou“ vEtev biokoridoru jejím 
napojením na nadregionální biokoridor K 5ř nivní Ěosa N, v ZÚR jako N/4ě 
vázaný na Vltavu. 

- Budou provEUeny nesoulady vymezení v návaznosti na ZÚR StUedočeského 
kraje viz. bod 11 

8. UpUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot 
 Podkladem pro dílčí úpravy podmínek budou dosavadní výsledky provEUování 

a posuzování území v rámci probEhlé pUípravy aktualizace strategického plánu a 
s pUihlédnutím k poslední ůktualizaci ÚůP.  

 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních a civilizačních 
hodnot budou upraveny s ohledem na požadavek hospodárného a intenzivního využití 
zastavEného území s d]razem na využití ploch brownfields a ploch pUestavby 
a s ohledem na požadavek omezit rozšiUování zastavitelného území do krajiny. 

9. Vymezení cílových charakteristik krajiny 
 Obsah kapitoly bude v úrovni ZÚR naplOovat požadavky Evropské úmluvy o krajinE. 

Obsah textové části kapitoly bude provázán s obsahem pUíslušného výkresu v grafické 
části. Pro vymezené krajiny budou zejména stanoveny pUíslušné cílové charakteristiky 
a územní podmínky pro jejich zachování nebo dosažení. 
 

10. Vymezení veUejnE prospEšných staveb, veUejnE prospEšných opatUení, staveb 
a opatUení k zajiš[ování obrany a bezpečnosti státu a vymezení asanačních území 
nadmístního významu, pro které lze práva k pozemk]m a stavbám vyvlastnit 
 Vymezené veUejnE prospEšné stavby budou upUesnEny dle zmEn v aktualizovaných 

částech ZÚR  
 Dále budou odstranEny VPS u nEkterých provEUených již realizovaných staveb ĚnapU. 

metro A) 
 Dále budou doplnEny VPS -  na pUeložku dálnice D7 mezi MÚK ůviatická a MÚK PUední 

Kopanina na Pražském okruhu ĚD0ě, pUestavbu dálnice DŘ v úseku BUezinEves – Zdiby, 
koridor Vestecké spojky 

 Grafické vymezení prvk] VPS bude upraveno dle aktuálních podklad]. 



 Budou provEUena veUejnE prospEšná opatUení k zajištEní ochrany archeologického 
dEdictví, jako VPO budou v souladu s § 170 stavebního zákona vymezena opatUení, 
která mají být uskutečnEna k zajištEní ochrany archeologického dEdictví.   

 Budou provEUena veUejnE prospEšná opatUení k zajiš[ování obrany a bezpečnosti státu, 
jako VPO budou v souladu s § 170 stavebního zákona vymezena opatUení, která mají 
být uskutečnEna k zajištEní obrany a bezpečnosti státu. 

 Bude provEUena vhodnost vymezení veUejnE prospEšných opatUení, pro která lze práva 
k pozemk]m a stavbám vyvlastnit, s účelem vyvlastnEní „založení ÚSES“, vzhledem 
k celkovému pUeUešení koncepce zelenE. 

11. Vyhodnocení jev] na hranici se StUedočeským krajem 

ZÚR StUedočeského kraje byly provEUeny z hlediska návaznosti a souladu celostátnE 
významných jev] na území hl. m. Prahy a StUedočeského kraje a bylo zjištEno následující: 

Dopravní infrastruktura 
 koridor silničního okruhu kolem Prahy SOKP – V ZÚR hl. m. Prahy je vymezen. V ZÚR 

SK části koridoru zrušeny rozhodnutím NSS. ZámEr je zapracován do Ň. aktualizace 
ZÚR SK.  

 Koridory VR1 – V ZÚR hl. m. Prahy jsou dle požadavku MD vymezeny jako územní 
rezervy v severním a východním smEru, v ZÚR SK jsou vymezeny jako návrhy. ZÚR 
SK tento rozpor provEUuje, v rámci zpracování aktualizace ZÚR SK.  

 Koridor územní rezervy pro železniční tra[ Praha – Lovosice - V ZÚR hl. m. Prahy 
vymezen jako územní rezerva, v ZÚR SK jako VPS. ZÚR SK tento rozpor provEUuje, 
v rámci zpracování aktualizace ZÚR SK 

 Plochy pro rozvoj LetištE Václava Havla Praha L1 - V ZÚR hl. m. Prahy jsou vymezeny. 
V ZÚR SK zrušeny rozhodnutím NSS. ZámEr je zapracován do Ň. aktualizace ZÚR SK.  

 Železniční koridor Praha – BystUice u Benešova (Benešov) – V ZÚR hl. m. Prahy zrušen 
rozhodnutím mEstského soudu v Praze, nyní probíhá ůktualizace č. Ň ZÚR hl. m. 
Prahy, kde je pUedmEtný koridor vymezen. V ZÚR SK byla rozhodnutími NSS zrušena 
část pUiléhající k Praze Ěaž po mEsto BystUiceě. ZámEr je zapracován do Ň. aktualizace 
ZÚR SK.  

Technická infrastruktura 
 výhledový zámEr na vymístEní čistírny odpadních vod mimo území hl. m. Prahy - bude 

v aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy upraven. 
 Ostatní koridory dle ůktualizace č. 1 PÚR ĚE5, E1Ň a E1Řě Uešeny ůktualizací č. ň ZÚR 

hl. m. Prahy 
ÚSES  

 RBK 1146 a RBK ň4 nenavazují.  
 Biocentrum 140Ň Šance a R/1ř KomoUanské polesí nenavazují a jiné označení 
 R/Ňň1 U Dolních Černošic nenavazuje 
 Nesoulady budou provEUeny v rámci zpracování aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 

 

12. Požadavky na vyhodnocení vliv] na udržitelný rozvoj území 

SoučasnE s návrhem ůktualizace ZÚR bude pro rozsah mEnEných částí ZÚR zpracováno 
vyhodnocení vliv] ůktualizace ZÚR na udržitelný rozvoj území Ědále jen „VVURÚ“ě. 
MŽP uplatnilo k Návrhu Zprávy v souladu s ustanovením § 42, odst. 1 stavebního zákona 
stanovisko, č.j. 1ř5ř0/ENV/17 ze dne Ň4. 4. Ň017, ve kterém stanovilo podrobnEjší požadavky 



na obsah a rozsah vyhodnocení vlivu aktualizace ZÚR na životní prostUedí v souladu s ust. § 
10i odst. ň zákona č. 100/Ň001 Sb., o posuzování vliv] na životní prostUedí a o zmEnE 
nEkterých souvisejících zákon], v platném znEní, s pUihlédnutím k pUíloze č. Ř téhož zákona. 
RovnEž MŽP v daném stanovisku uvedlo, s ohledem na skutečnost, že pokud pUíslušné orgány 
ochrany pUírody vyloučily ve svých stanoviscích dle ust. § 45i odst. 1 zák. č. 114/1řřŇ Sb., 
ochranE pUírody a krajiny, v platném znEní, významný vliv ůktualizace ZÚR na lokality soustavy 
Natura Ň000, nemusí být ůktualizace ZÚR pUedmEtem posouzení podle ust. § 45h zákona o 
ochranE pUírody a krajiny.  
Vyhodnocení vliv] ůktualizace ZÚR na lokality soustavy Natura Ň000 nebude tedy 
zpracováno, dle stanoviska Odboru ochrany prostUedí MHMP č. j. MHMP 50ňř1Ř/Ň017 ze dne 
ň1. ň. Ň017, Odboru výkonu státní správy MŽP č. j. MZP/2017/500/399 ze dne 21. 8. 2017 a 
ůgentury ochrany pUírody a krajiny ČR č. j. SR/1501/SCŇ017-2 ze dne 10. 8. 2017. 

f) Požadavky na zpracování variant Uešení 

Navrhovaná Uešení v rámci aktualizace nebudou variantní. 

g)  Návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních 
dopad] na udržitelný rozvoj území, pokud byly zjištEny 

V rámci uplatOování ZÚR nebyly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území, a proto 
Zpráva neobsahuje žádné návrhy na jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci. 

h) Návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje 

Návrhy na aktualizaci PÚR ČR nelze nyní specifikovat. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR 
ČR vyplynou ze zpracování a projednání Aktualizace ZÚR.  
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Vyhodnocení stanovisek, vyjádUení a pUipomínek  
DATUM: 5.9.2017 

ke ZprávE o uplatOování zadání zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém období (Uíjen 2014 – bUezen 2017) 
MČ 
Zprava o uplatOování 2014 - 2017 
z: 
na: 
 

název org. vyjádUení zd]vodnEní  vyhodnocení 

1)  MEstská část 
2)  Dotčené orgány 
15    ůgentura ochrany pUírody a krajiny ČR Souhlas ůgentura ochrany pUírody a krajiny ČR Ědále jen „ůOPK ČR“ě, jako orgán ochrany 

pUírody podle ust. § 75 odst. 1 písm. eě zákona č. 114/1řřŇ Sb. o ochranE pUírody 
a krajiny v platném znEní Ědále jen „zákon“ě, pUíslušný podle ust. § 7Ř odst. 1 
zákona, posoudila koncepci „Návrh zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v 
uplynulém období ĚUíjen Ň014 – bUezen Ň017ě“, kterou pUedložil její poUizovatel 
Magistrát hlavního mEsta Prahy, Odbor územního rozvoje, se sídlem 
Jungmannova ň5/Ňř, 111 Ň1 Praha 1 dne Ř. srpna Ň017 Ěpod naším č.j. 
0ň6ňŘ/SC/Ň017ě a vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona a ust. § 154 
zákona č. 500/Ň004 Sb., správní Uád toto stanovisko: lze vyloučit, že uvedená 
koncepce „Návrh zprávy o uplatOování Zásad ÚR hl. m. Prahy v uplynulém období 
ĚUíjen Ň014 – bUezen Ň017ě “, m]že mít významný vliv na pUíznivý stav pUedmEtu 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 
 
Od]vodnEní: 
ůOPK ČR obdržela dne Ř. srpna Ň017 Ěpod č.j. 0ň6ňŘ/SC/Ň017ě oznámení o 
projednání a zpracování Návrhu zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v 
uplynulém období ĚUíjen Ň014 – bUezen Ň017ě z bUezna Ň017, kterou pUedložil její 
poUizovatel Magistrát hlavního mEsta Prahy, Odbor územního rozvoje, se sídlem 
Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1. 
Koncepce „Návrh zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období 
ĚUíjen Ň014 – bUezen Ň017ě” Ědále též „Koncepce“ě obsahuje návrh na zpUesnEní 
ploch a koridor] dopravní infrastruktury vymezených v PÚR a vymezení ploch a 
koridor] dopravní infrastruktury – železniční dopravy. Z uvedených návrh] na 
území EVL – z hlediska p]sobnosti ůOPK ČR, Regionálního pracovištE StUední 
Čechy, oddElení Správa CHKO Český kras - zasahuje pouze koridor územní 
rezervy vysokorychlostní tratE Praha-hranice ČR Ě- Dresdeně, který prochází pUes 
území Evropsky významné lokality Praha - LetOany ĚCZ011ň774ě. Jediným 
pUedmEtem ochrany EVL Praha-LetOany je populace evropsky významného druhu 
živočicha - sysla obecného ĚSpermophilus citellusě. 
AOPK ČR konstatuje, že pUedmEtným vymezením územní rezervy koridoru 
vysokorychlostní tratE Praha-hranice ČR Ě- Dresdeně dochází pouze ke stanovení 
územní ochrany pro možné budoucí vymezení koridoru pro vlastní zámEr 
vysokorychlostní trati Praha-hranice ČR Ě- Dresdeně Ědále též „VRT“ě. Z tohoto 
hlediska je jakýkoli vliv územní rezervy koridoru VRT na území EVL Praha-
LetOany vyloučen. 
V pUípadE, že by v budoucnu došlo v ZÚR hl. m. Prahy k vymezení koridoru VRT, 
vedeném shodnE s uvedenou územní rezervou Ětzn. procházejícím územím EVL 
Praha-LetOanyě, nebylo by již pravdEpodobnE možné významný vliv koncepce na 
pUíznivý stav pUedmEtu ochrany EVL Praha-LetOany vyloučit. VRT, která je v 
tomto úseku uvažována jako podzemní, pUedstavuje jak pUi své stavbE, tak pUi 
následném užívání, značné riziko negativního ovlivnEní populace sysla obecného. 
Zejména se jedná o možný pUenos vibrací a hluku, zp]sobující rušení sysl]. V 
období zimní hibernace sysl] by u nich, z d]vodu jejich častého buzení vibracemi 
a hlukem, došlo k vyčerpání zásob následnému úhynu. 
Koncepce pro uvedený koridor územní rezervy stanovuje podmínky pro následné 
rozhodování o zmEnách v území, které určují, že stabilizace výhledového vedení 
trati musí respektovat podmínky 
vyplývající z vyhlášení EVL Praha-LetOany. 
Z hlediska ůOPK ČR možná Uešení k eliminaci uvedeného významného 
negativního vlivu VRT na pUedmEt ochrany EVL Praha-LetOany jsou: 
- stanovení alternativní trasy koridoru VRT, která se zcela vyhne území EVL 
Praha-LetOany; 
- umístEní tunelové trasy v dostatečné vzdálenosti, resp. hloubce od syslích nor a 
stavební realizaci formou raženého tunelu. 
ůOPK ČR dále konstatuje, že uvedenou koncepcí „Návrh zprávy o uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období ĚUíjen Ň014 – bUezen Ň017ě” nejsou 
navrhovány takové zmEny využití krajiny, které by mohly mít dálkový vliv 
zasahující pUedmEt ochrany pUedmEtného EVL. ůOPK ČR rovnEž není známa 
žádná jiná koncepce, která by ve spojení s Koncepcí mohla mít významný vliv na 
pUíznivý stav pUedmEtu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality 
Praha-LetOany. 
Toto stanovisko se váže ke koncepci „Návrh zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy v uplynulém období ĚUíjen Ň014 – bUezen Ň017ě” pouze podle ust. § 45i 
zákona a nenahrazuje jiná stanoviska. 
Toto stanovisko není rozhodnutím orgánu ochrany pUírody vydaným ve správním 
Uízení a nelze se proti nEmu odvolat. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 

10    Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy     
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9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Souhlas Hygienická stanice hlavního mEsta Prahy Ědále HSHMPě posoudila jako dotčený 
správní úUad ve smyslu § 77 ve spojení s § ŘŇ odst. Ň písmeno iě a jě zákona č. 
Ň5Ř/Ň000 Sb., o ochranE veUejného zdraví a o zmEnE nEkterých souvisejících 
zákon], ve znEní pozdEjších pUedpis] Ědále jen „zákon“ě, pUedložený návrh zprávy 
k Uízení „Návrh zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hlavního mEsta 
Prahy v uplynulém období ĚUíjen Ň014 – bUezen Ň017ě“ a vydává toto stanovisko: 
 
S pUedloženým návrhem dokumentace „Návrh zprávy o uplatOování Zásad 
územního rozvoje hlavního mEsta Prahy v uplynulém období ĚUíjen Ň014 – bUezen 
Ň017ě“ se souhlasí. 
 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Nejedná se o stanovisko, dle ustanovení § 4Ň odst. 1 zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o 
územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, dotčené 
orgány uplatOují vyjádUení s požadavky na obsah zprávy. 

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas PUedmEtem Návrhu, jehož poUizovatelem je Magistrát hlavního mEsta Prahy Ědále 
„MHMP“ě je zpráva o uplatOování Zásad územního rozvoje Ědále „ZÚRě hlavního 
mEsta Prahy Ědále „HMP“ě v období Uíjen Ň014 – bUezen Ň017. HSHMP akceptuje 
Návrh zprávy, ale s konkrétními částmi nesouhlasí, pUičemž se jedná o 
pUipomínky, které jsou pUedmEtem k dalšímu projednání. 
Součástí zprávy je oddíl eě Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu 
aktualizace ZÚR, včetnE požadavk] na Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj 
území Ědále VVURÚě, je-li požadováno, nebo požadavky a podmínky pro 
zpracování nových ZÚR včetnE požadavk] na VVURÚ. Součástí tohoto oddílu 
jsou i požadavky na úpravy výrokové části dle kapitol ZÚR. 
- "V čl. ň.1.Ň Barrandov-Slivenec ĚR/Ňě v části Úkoly pro podrobnEjší územnE 
plánovací dokumentaci doplnit v bodE aě „navrhnout pUimEUený rozsah oblasti“, 
vypustit body c) d)" 
Bod dě prodloužení tramvajové trati západním smErem od stávající smyčky 
Barrandov. 
HSHMP požaduje projednání a zd]vodnEní uvedeného škrtu odstavce dě. 
 
 
 

 Požadavek je bezpUedmEtný. 
Uvedený bod není ve ZprávE rušen. 
 

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Částečný souhlas - "V čl. ň.Ň.6. Masarykovo nádraží ĚT/6ě v části Požadavky na využití odstranit 
slova: „pUevážnE smíšené funkce“, v části Podmínky pro následné rozhodování o 
zmEnách v území v bodE aě odstranit text: „o polyfunkční území bez umístEní 
velkých monofunkčních objekt], zrušit bod eě, v části Úkoly pro podrobnEjší 
územnE plánovací dokumentaci doplnit do bodu bě „navrhnout pUimEUený rozsah 
oblasti“, vypustit v bodE cě slova „s cílem maximálnE redukovat dopravu 
generovanou“, dále vypustit bod dě." 
Bod cě navrhnout zp]sob využití území v rozsahu odpovídajícím možnostem 
dopravní obsluhy s cílem maximálnE redukovat dopravu generovanou v centrální 
oblasti mEsta. 
HSHMP požaduje projednání a zd]vodnEní uvedeného škrtu v odstavci cě. 

 Požadavky na úpravu textu nebude akceptován. 
cě Navržená úprava reaguje na probEhlé zmEny v koncepci i reálné kroky, které se 
s územím Masarykova nádrží pojí. Území Masarykova nádraží se nachází v 
centrální části mEsta, ale je zároveO napojeno na nEkolik typ] veUejné dopravy - 
železnice, metro, tramvaj a pUedpokládá se nová koncepce, a to vznik terminálu 
spojujícímu centrum mEsta s letištEm. Z tohoto d]vodu nelze nadále uvažovat o 
tom, že lze redukovat v maximální možné míUe dopravu generovanou. 

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Nesouhlas - "Zrušit rozvojové oblasti zelenE: ň.ň.Ň ZalesnEní u BUezinEvsi ĚZ/Ňě, ň.ň.ň 
ZalesnEní u Čakovic ĚZ/ňě, ň.ň.4 U Zlámaného kUíže ĚZ/4ě, ň.ň.5 V Panenkách 
ĚZ/5ě, ň.ň.6 Lítožnice – Jankov ĚZ/6ě, ň.ň.7 ZalesnEní Kolovraty ĚZ/7ě, ň.ň.Ř 
ZalesnEní u KUeslic ĚZ/Řě, ň.ň.ř U Kunratické spojky (Z/9), 3.3.11 Za Hospodou 
ĚZ/11ě. Jednotlivé oblasti jsou spíše lokálního významu, z tohoto d]vodu nebudou 
nadále součástí dokumentace ZÚR." 
V pUípadE rozvojových oblastí zelenE ZalesnEní u BUezinEvsi ĚZ/Ňě, ZalesnEní u 
Čakovic ĚZ/ňě a Lítožnice – Jankov (Z/6) 
HSHMP uvádí, že se jedná o zalesnEní území, kterým mají procházet významné 
dopravní stavby ĚZ/Ň – SOKP 519, Z/3 – SOKP 520 a Z/6 – SOKP 51Ňě. Uvedené 
zalesnEní by vytvoUilo pUirozenou bariéru možnému p]sobení hluku z dopravních 
staveb a také pUirozenou bariéru rozvoje území smErem k plánovaným dopravním 
stavbám. 
HSHMP požaduje projednání a zd]vodnEní vyjmutí tEchto Rozvojových oblastí 
zelenE ze ZÚR. 

 Požadavek bude akceptován. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
 

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Nesouhlas - "V čl. 4.Ň.Ň LetOany ĚSO/Ňě v části Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací 
dokumentaci vynechat v bodE cě slova „pUi preferování dopravy hromadné“ 
Bod cě vyUešit navazující dopravní obsluhu okolního území pUi preferování dopravy 
hromadné. 
HSHMP uvádí, že dopravní kapacita komunikací, z hlediska hluku je u páteUních 
dopravních staveb ve velké míUe vyčerpána a vEtšina komunikací Ěstavby 
provozované pUed 1. 1. Ň001ě jsou provozovány v režimu tzv. Staré hlukové 
zátEže, pUípadnE mají udEleno časovE omezené povolení k provozování 
nadlimitního zdroje hluku dle §ň1 zákona Ň5Ř/Ň000Sb. 
HSHMP požaduje projednání a zd]vodnEní vyjmutí „preferování dopravy 
hromadné“, nebo[ kvalitnE dimenzovaná a dostatečná sí[ veUejné dopravy m]že 
snížit podíl individuální dopravy, resp. hluku z provozu na pozemních 
komunikacích. 

 Požadavek nebude akceptován. 
Požadavek preferování dopravy hromadné je již v tomto území pUekonán. Jedná 
se o území, kde je realizováno metro C -  zastávka LetOany. Proto je tento bod 
vypuštEn. 
 

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Nesouhlas - "V čl. 4.Ň.ň Strahov ĚSO/ňě v části Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací 
dokumentaci vynechat v bodE bě slova „pUi preferování dopravy hromadné“ 
Bod bě vyUešit navazující dopravní obsluhu okolního území pUi preferování 
dopravy hromadné. 
HSHMP uvádí, že dopravní kapacita komunikací, z hlediska hluku je u páteUních 
dopravních staveb ve velké míUe vyčerpána a vEtšina komunikací Ěstavby 
provozované pUed 1. 1. Ň001ě jsou provozovány v režimu tzv. Staré hlukové 
zátEže, pUípadnE mají udEleno časovE omezené povolení k provozování 
nadlimitního zdroje hluku dle §ň1 zákona Ň5Ř/Ň000Sb. 
HSHMP požaduje projednání a zd]vodnEní vyjmutí „preferování dopravy 
hromadné“, nebo[ kvalitnE dimenzovaná a dostatečná sí[ veUejné dopravy m]že 
snížit podíl individuální dopravy, resp. hluku z provozu na pozemních 
komunikacích. 

 Požadavek nebude akceptován. 
PodrobnEjší územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE 
všechny zp]soby dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole Ň. 
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9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Nesouhlas - "V čl. 4.ň.1 Soutok Vltavy a Berounky ĚSP/1ě v části Podmínky pro následné 
rozhodování o zmEnách v území vypustit bod eě, dále v části Úkoly pro 
podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci nahradit v bodE cě slovo „ovEUit“ 
slovem „nerozvíjet“, v bodE dě vynechat „pUi preferování dopravy hromadné“, 
vynechat bod e) 
Bod dě vyUešit navazující dopravní obsluhu okolního území pUi preferování 
dopravy hromadné. 
HSHMP uvádí, že dopravní kapacita komunikací, z hlediska hluku je u páteUních 
dopravních staveb ve velké míUe vyčerpána a vEtšina komunikací Ěstavby 
provozované pUed 1. 1. Ň001ě jsou provozovány v režimu tzv. Staré hlukové 
zátEže, pUípadnE mají udEleno časovE omezené povolení k provozování 
nadlimitního zdroje hluku dle §ň1 zákona Ň5Ř/Ň000Sb. 
HSHMP požaduje projednání a zd]vodnEní vyjmutí „preferování dopravy 
hromadné“, nebo[ kvalitnE dimenzovaná a dostatečná sí[ veUejné dopravy m]že 
snížit podíl individuální dopravy, resp. hluku z provozu na pozemních 
komunikacích. 

 Požadavek nebude akceptován. 
PodrobnEjší územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE 
všechny zp]soby dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole Ň. 

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Nesouhlas - "V čl. 5.1.Ň.ň MEstský okruh v části Podmínky pro následné rozhodování o 
zmEnách v území nahradit text odst. gě textem: „částečné tunelové Uešení 
východní části MEstského okruhu mezi Balabenkou a Rybníčky s tunelem v úseku 
Spojovací - Jarov ĚHrdloUezyě a Jarov ĚHrdloUezyě - Malešice“. 
Bod gě tunelové Uešení východní části MEstského okruhu mezi Balabenkou a 
Rybníčky s tunely v úsecích Balabenka - Jarov ĚHrdloUezyě a Jarov ĚHrdloUezyě - 
Malešice. 
HSHMP požaduje projednání a zd]vodnEní uvedené zmEny. K uvedené stavbE 
se HSHMP vyjadUovala v rámci dokumentace EIů v jiné uvažované variantE. 

 Požadavek bude částečnE akceptován. 
Bod gě bude pUeformulován - tunelové, pUípadnE částečnE tunelové Uešení 
 

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Nesouhlas - "V čl. 5.1.Ň.5 BUevnovská radiála bude v prvním odstavci slovní spojení „Koridor 
BUevnovské radiály“ nahrazeno slovním spojením „Koridor územní rezervy 
BUevnovské radiály“. V části Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací 
dokumentaci bude vypuštEn bod bě 
Bod bě provEUit možnost zakrytí ulice Slánské ve vazbE na kUížení s BUevnovskou 
radiálou. Uvedená zmEna m]že mít vliv na akustickou situaci na obytnou 
zástavbu v okolí. 
HSHMP požaduje projednání a zd]vodnEní uvedené zmEny. 

 Požadavek nebude akceptován. 
Jde o úpravu koncepce. Stávající komunikace jsou kapacitnE dostačující a v tomto 
konkrétním pUípadE došlo ke zmEnE Uešení v této části mEsta. Tunelové Uešení 
BUevnovské radiály by k sobE pUivedlo vEtší množství dopravy a pUi vyústEní a na 
kUižovatkách s tímto zámErem by došlo k zhoršení situace v dlouhodobém 
horizontu. 
 

9    Hygienická stanice hl.m. Prahy Nesouhlas - "V kapitole 5.1. bude z čl. 5.1.Ň.Ř odstranEna z Podmínek pro následné 
rozhodování o zmEnách v území část textu v bodE bě „v maximální míUe v tunelu“. 
bě vedení LibeOské spojky v maximální míUe v tunelu tak, aby byly omezeny 
zásahy do stávající zástavby a negativní vlivy dopravy na území podél ulice 
Zenklovy. 
HSHMP požaduje projednání a zd]vodnEní uvedené zmEny. K uvedené stavbE 
se HSHMP vyjadUovala v rámci dokumentace EIů v jiné uvažované variantE. 

 Požadavek bude částečnE akceptován. 
Bod bě bude pUeformulován - "vedení LibeOské spojky v pUimEUeném rozsahu v 
tunelu tak," 
 

14    MEstská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy     

19    MHMP odbor dopravních agend     

18    MHMP odbor ochrany prostUedí Souhlas Odbor ochrany prostUedí Magistrátu hlavního mEsta Prahy, jako orgán ochrany 
pUírody pUíslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. ně zákona č.114/1řřŇ Sb., 
o ochranE pUírody a krajiny, ve znEní pozdEjších pUedpis] Ědále jen „zákon“ě, po 
posouzení koncepce „Návrh zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje 
hlavního mEsta Prahy v uplynulém období ĚUíjen Ň014 - bUezen Ň017ě“ vydává v 
souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: Uvedený návrh nem]že mít 
významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 
Od]vodnEní: 
Jedná se o dokument, který vyhodnocuje uplatOování zásad územního rozvoje 
pro uvedené období v souvislosti s jejich aktualizací. Jedná se o posouzení 
uplatOování koncepčního dokumentu, kde toto posouzení nemá vliv na abiotické a 
biotické pomEry v okolí evropsky významných lokality na území hlavního mEsta. 
Nelze tak pUedpokládat zmEny v podmínkách existence společenstev a druh], 
které jsou v evropsky významných lokalitách pUedmEtem ochrany. 
Ptačí oblasti nejsou na území hlavního mEsta Prahy vymezeny. 
Toto je vyjádUení dle § 154 zákona č. 500/Ň004 Sb., správní Uád, v platném znEní. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 

18    MHMP odbor ochrany prostUedí Jiné I. VyjádUení dotčených orgán] státní správy 
Odbor ochrany prostUedí Magistrátu hlavního mEsta Prahy jako dotčený orgán 
státní správy ve smyslu ustanovení § 4Ň odst. 1 zákona č. 1Řň/Ň006 Sb., o 
územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně, ve znEní pozdEjších 
pUedpis], posoudil zaslaný „Návrh zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje 
hlavního mEsta Prahy v uplynulém období ĚUíjen Ň014 - bUezen Ň017ě“ Ědále jen 
„návrh zprávy“ě a jako dotčený orgán státní správy hájící zájmy chránEné dle 
zákona č. 114/1řřŇ Sb., o ochranE pUírody a krajiny, zákona č. 1Ř5/Ň001 Sb., o 
odpadech a o zmEnE nEkterých dalších zákon], a zákona č. Ň54/Ň001 Sb., o 
vodách a o zmEnE nEkterých zákon] Ěvodní zákoně, vše ve znEní pozdEjších 
pUedpis], vydává tato vyjádUení: 
 
1ě Z hlediska ochrany pUírody a krajiny dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. xě 
zákona č. 114/1řřŇ Sb., o ochranE pUírody a krajiny, ve znEní pozdEjších 
pUedpis]: 
K písm. aě - Vyhodnocení uplatOování ZÚR 
Postrádáme od]vodnEní, z čeho vznikla Ěcit.:ě „PotUeba provEUení vymezení 
regionální a nadregionální úrovnE ÚSES“ Ěposlední odrážka, str. ňě. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude akceptován. 
Do Zprávy bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny Ěaktualizaceě vymezení 
ÚSES. 

18    MHMP odbor ochrany prostUedí Jiné K písm. eě - Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR 
Kapitola 2 
Se zrušením kapitoly Ň. Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 
nesouhlasíme. VypuštEní obecných zásad není podrobnE od]vodnEno, ani není 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
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jinak zUejmé, z jakých „požadavk]“ tento návrh pramení. ZároveO není podrobnE 
doloženo, v kterých konkrétních kapitolách ZÚR a v jaké míUe se uvedené obecné 
zásady promítají. Zejména v částech Ň.Ň.Ň Urbanistická koncepce a Ň.4.Ň 
Ochrana krajiny a mEstské zelenE jako podstatné složky prostUedí života obyvatel 
je stanovena Uada obecných zásad, jejichž respektování považujeme za 
mimoUádnE d]ležité - zejm. jde o následující: 
Ad 2.2.2 : 
mě ve vnEjším pásmu umožnit rozvoj jednotlivých, p]vodnE samostatných obcí 
bez jejich vzájemného sr]stání pUi zachování kvality mezilehlé pUímEstské krajiny, 
oě doplnit stávající systém zelenE tvoUený zelenými klíny smEUujícími z volné 
krajiny do centra mEsta o nové rozvojové plochy zelenE a o jejich významná 
tangenciální propojení, 
pě systémovE dotvoUit polyfunkční pUírodní zázemí Prahy založením základních 
prvk] zeleného pásu na území mEsta; podporovat vazby na Pražský region, 
qě zajistit rovnomErné rozmístEní ploch sloužících rekreaci obyvatel; pUi rozvoji 
rekreačních areál] celomEstského významu respektovat podmínky 
Ad.2.4.2: 
aě respektovat vyhlášená velkoplošná i maloplošná zvláštE chránEná území 
pUírody i jiné významné pUírodní výtvory, památné stromy, významné krajinné 
prvky a skladebné části územního systému ekologické stability ĚÚSESě, lokality 
soustavy NůTURů Ň000 a pUedmEty jejich ochrany, chránit pUírodní parky a 
rozvíjet zde pouze aktivity, které nenaruší pUírodní rámec prostUedí, 
bě respektovat a chránit krajinný ráz zastavEného i nezastavEného území mEsta, 
postupnE zlepšovat prostupnost krajiny, 
cě zachovat a rozvíjet zelené klíny, které se v mEstském prostUedí vytvoUily v 
souvislosti s konfigurací terénu, 
dě zajistit propojení klín] zelenými osami tak, aby byl vytvoUen nadUazený systém 
zelenE jako základ pro celomEstský systém zelenE a novE vytvoUený zelený pás 
kolem Prahy, 
eě koncipovat zelené osy tak, aby na obvodu Prahy podpoUily zakládání nových 
zelených ploch v návaznosti na dochované segmenty pUímEstské nebo venkovské 
krajiny, 
fě podporovat v kompaktním mEstE členEní zástavby plošnými i liniovými prvky 
zelenE, chránit stávající zelené plochy a podporovat tvorbu nových, 
gě nenavrhovat kapacitní zástavbu v pramenných oblastech malých vodních tok] 
a nezastavovat údolnice drobných vodních tok], 
hě zachovat integritu ÚSES a vytváUet pUedpoklady pro zajištEní jeho územní 
spojitosti, 
iě ve spolupráci s pUíslušnými orgány koordinovat návaznost ÚSES na území hl. 
m. Prahy a StUedočeského kraje, 
jě respektovat a chránit stávající lesy, a to pUedevším pozemky určené k plnEní 
funkcí lesa pUed jiným využitím. 
 

Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostUedí Jiné Naopak - namísto zrušení - navrhuje doplnit kapitolu Obecné zásady územního 
rozvoje hl. m. Prahy o následující zásady, jež vyplývají ze Strategického plánu hl. 
m. Prahy, aktualizace Ň016, a to následovnE: 
aě do části Ň.Ň.Ň : za písm. hě doplnit novou zásadu ve znEní: „V rozvojových a 
transformačních územích dodržovat podíl veUejné zelenE v min. rozsahu 35% 
pUedmEtného území.“; 
bě do části Ň.Ň.Ň : za písm. qě doplnit novou zásadu ve znEní: „PUi navrhování 
rekreačních ploch v návaznosti na obytnou zástavbu respektovat ochranná pásma 
zvláštE chránEných území a území pUírodních park], vyhlášených na území hl. m. 
Prahy a dodržovat pUitom nezbytné odstupové vzdálenosti od jejich hranic, 
sloužící k vytváUení volných pUírodních ploch.“; 
cě do části Ň.4.Ň : text písm. dě rozšíUit o vEtu: „V realizaci Zeleného pásu kolem 
Prahy pokračovat dle schválených zásad a princip] jeho tvorby a za spolupráce 
se StUedočeským krajem.“; 
dě do části Ň.4.Ň : za písm. fě doplnit novou zásadu ve znEní: „Podporovat 
udržování a rozvoj stávajících a vznik nových zahrádkáUských osad, komunitních 
zahrad apod. pUíležitostí v zastavEném i nezastavEném území.“ 
 
Od]vodnEní: V rámci hl. m. Prahy jsou zvláštE chránEná území zatEžována 
významnou mErou vysokou návštEvností v rámci krátkodobé rekreace občan]. 
Vysoká zátEž zvláštE chránEných území vede k poškozování jejich pUedmEt] 
ochrany. Výše uvedené zásady mohou snížit negativní vliv vysoké návštEvnosti 
vytváUením ploch pro krátkodobou rekreaci a snížit další negativní vlivy ĚzmEna 
vodního režimu, hluk atd.ě pUípadného rozvoje na zvláštE chránEná území. 
Uvedené obecné zásady rovnEž zaručují pUí rozvoji hl. m. Prahy zachování 
prostupnosti krajiny, pUispívají k udržení pUírodní rovnováhy a vedou k zachování 
co nejširšího spektra druh] Ěbiodiverzitaě, ekosystém] a biotop]. 

 Požadavky na úpravu textu nebudou akceptovány. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. Požadované doplnEní je mimo 
podrobnost dokumentace ZÚR. 
aě Jedná se o konkrétní regulativ pro všechny rozvojové a transformační území. V 
rámci ZÚR není možné. 
b) Mimo podrobnost ZÚR i této kapitoly Obecných zásad územního rozvoje. Limity 
území budou respektovány. 
cě Není možné se odkazovat na materiál schválený Radou Hl.m. Prahy, pokud by 
byl zrušen/zmEnEn, musely by být ZÚR aktualizovány. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Do kapitoly Ň.4.Ň bude doplnEn bod: "Na vhodných místech podporovat udržování 
a rozvoj stávajících a vznik nových zahrádkáUských osad, komunitních zahrad 
apod.“ 
 
 
 
 
 

18    MHMP odbor ochrany prostUedí Jiné Kapitola ň, čl. ň.Ň.5 - Nákladové nádraží Žižkov ĚT/5ě 
Požadujeme doplnit „podmínky“ o nové písm.: gě zajištEní plochy jako biotopu pro 
pUežití životaschopných populací zvláštE chránEných druh]. 
 
Od]vodnEní: V rámci posuzování zámEr] byl v lokalitE potvrzen výskyt zvláštE 
chránEných druh]. Kompenzační podmínkou pUežití jejich životaschopných 
populací je vytvoUení adekvátních biotop] v rámci budoucího uspoUádání území. 

 Požadavek nebude akceptován. 
Limity využití území budou respektovány. Biotopy jsou chránEny jinými právními 
pUedpisy. 
Jde o o obecné konstatování aplikované na konkrétní lokalitE a v podrobnosti, 
která ZÚR nenáleží. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostUedí Nesouhlas Kapitola ň, čl. ň.ň. Rozvojové oblasti zelenE 
Nesouhlasíme s navrženým zrušením rozvojových oblastí zelenE. Uvedené 
oblasti zelenE pUispívají k udržení pUírodní rovnováhy a vedou k zachování co 
nejširšího spektra druh] Ěbiodiverzitaě, ekosystém] a biotop]. M]žou pUispEt ke 
zvýšení ekologické stability a prostupnosti krajiny. 

 Požadavek bude akceptován. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
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18    MHMP odbor ochrany prostUedí Bez pUipomínek Ňě Z hlediska odpadového hospodáUství dle ustanovení § 7Ř odst. Ň písm. vě 
zákona č. 1Ř5/Ň001 Sb., o odpadech a o zmEnE nEkterých dalších zákon], ve 
znEní pozdEjších pUedpis]: 
K návrhu zprávy nemáme pUipomínek. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 

18    MHMP odbor ochrany prostUedí Jiné ňě Z hlediska ochrany vod dle ustanovení § 107 odst. 1 písm. aě zákona č. 
Ň54/Ň001Sb., o vodách a o zmEnE nEkterých zákon] Ěvodní zákoně, ve znEní 
pozdEjších pUedpis]: 
K písm. eě - Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR 
Úplné vypuštEní kapitoly Ň „Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy“ s 
od]vodnEním, že takové zásady nahrazují jednotlivé konkrétní kapitoly ZÚR, 
považujeme za nesprávné. Jednak z toho d]vodu, že takové zásady v nEkterých 
pUípadech nejsou v dílčích kapitolách zahrnuty, v dalších pUípadech jsou navrženy 
k odstranEní a dále proto, že obecné zásady mají poskytnout zastUešující rámec 
pro konkrétní kapitoly. Za nezbytný pUedpoklad pro územní rozvoj hl. m. Prahy 
považujeme racionální hospodaUení se srážkovými vodami, které vychází jednak z 
požadavku ustanovení § 5 odst. ň vodního zákona, Pražských stavebních 
pUedpis], Strategického plánu hl. m. Prahy, aktualizace Ň016, a vznikající 
Strategie adaptace mEsta na zmEnu klimatu. Proto požadujeme zachování 
kapitoly Ň a její rozšíUení o požadavky na hospodaUení se srážkovými vodami 
podle princip] udržitelného rozvoje. PUi zachování kapitoly Obecné zásady dále 
požadujeme zohlednit požadavky na ochranu vodních zdroj], sanaci starých 
ekologických zátEží Ěnejen v transformačních územíchě, ochranu pUed povodnEmi 
a upravit terminologii kategorií vodních tok] dle ustanovení § 47 odst. 1 vodního 
zákona Ěvýznamný vodní tok / drobný vodní tokě. 
ObecnE v celém dokumentu ZÚR postrádáme opatUení na podporu vsakování 
srážkových vod, a[ už v decentralizované formE nebo systémové pro jednotlivé 
rozvojové oblasti. Tam, kde to geologické pomEry nedovolí, lze vhodnými 
opatUeními hospodaUit se srážkovými vodami jinak, napU. otevUenými retenčními 
nádržemi umožOující výpar nebo evapotranspiraci vegetace; či systému 
umožOující využití srážkových vod. 

 Požadavek bude akceptován. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
Budou doplnEny obecné požadavky, které se týkají hospodaUení se srážkovými 
vodami, které vyplývají ze schválené PÚR v platném znEní. 
Terminologie bude upravena dle vodního zákona. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostUedí Jiné Kapitola 3 - vymezení nadmístních rozvojových a transformačních oblastí: 
3.1.2 Barrandov - Slivenec: Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci 
by mEly reflektovat podmínky území, proto nesouhlasíme s odstranEním písm. cě 
a d). 
 
ň.1.ň Západní MEsto - s odstranEním písm. dě a eě Úkol] pro podrobnEjší územnE 
plánovací dokumentaci nesouhlasíme, protože se jedná o principy, kterými je 
nutné se v pUípadE rozvojové oblasti zabývat. 
 
ň.Ň.ň Vysočany - nesouhlasíme s odstranEním písm. cě Úkol] pro podrobnEjší 
územnE plánovací dokumentace, protože se jedná o rozsáhlé transformační 
území, kde je tUeba d]slednE dbát na minimalizaci odtoku srážkových vod také s 
pUihlédnutím na omezenou kapacitu čerpací stanice na Rokytce, která je součástí 
protipovodOových opatUení v hl. m. Praze. Zkušenost pUi povodni v kvEtnu Ň01ň 
ukázala, že kapacita ČS pUi srážkových událostech nemusí dostačovat. 
 
3.2.4 Bohdalec - Slatiny - nesouhlasíme s odstranEním písm. dě Úkol] pro 
podrobnEjší územnE plánovací dokumentace, protože je tUeba pUi transformaci 
území preferovat zásady hospodaUení se srážkovými vodami respektující principy 
udržitelného rozvoje. 
 
3.2.5; 3.2.6 a 3.2.7 - Nákladové nádraží Žižkov, Masarykovo nádraží a Nádraží 
Smíchov - v tEchto transformačních oblastech je d]vodné se obávat pUítomnosti 
starých ekologických zátEží, na nEž je tUeba adekvátnE reagovat a pUijmout 
potUebná opatUení počínaje analýzou rizik a konče pUípadným provedením sanace. 
V pUípadE úplného odstranEní kapitoly Ň ĚObecné zásadyě by nebyly pUedpoklady 
pUítomnosti a z nich vyvozené podmínky rozvoje a úkoly pro podrobnEjší územnE 
plánovací dokumentaci pro transformační oblasti nádraží v]bec v dokumentu 
obsaženy. Požadujeme zapracovat. Ke kap. ň.Ň.7. Nádraží Smíchov a 
konstatování, že je tUeba pUi návrhu zástavby respektovat Radlický potok, pouze 
pro informaci uvádíme, že rozhodnutím OCP MHMP bylo deklarováno, že se 
nejedná o vodní tok ve smyslu ustanovení § 4ň vodního zákona. To nic nemEní 
na faktu, že je tUeba toto zaUízení respektovat a zachovat jeho funkci pUi odvádEní 
vod. 
 
ň.Ň.Ř Holešovice - Bubny - Zátory - zmEnou formulace „úkol]“ v písm. eě, tj. 
odstranEní garance významné parkové plochy m]že ve svém d]sledku znamenat 
možnost navýšení podílu zpevnEných ploch a navýšení množství srážkových vod 
odvádEných z území. 

 Požadavky nebudou akceptovány. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových a transformačních oblastí. 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 

18    MHMP odbor ochrany prostUedí Jiné Kapitola 6 - ZpUesnEní ploch a koridor] vymezených v PÚR ČR - technická 
infrastruktura: 
V části „podmínky“ stávajících ZÚR postrádáme požadavek na omezování pUítok] 
srážkových vod také do deš[ové kanalizace oddílné kanalizační soustavy. 
Formulovány jsou tak podmínky pouze pro územní retenci v povodí jednotné 
kanalizace, výstavbu retenčních kapacit na stokové síti jednotné kanalizace v 
povodí ÚČOV. Požadavek uvedený pod písm. gě, tedy „regulace odtok] 
pUívalových srážkových vod z urbanizovaných území v povodí tok] s nevhodnými 
morfologickými podmínkami k vytváUení retenčních prostor] na tEchto tocích“, 
považujeme za nedostatečný, protože regulace odtoku je tUeba v povodích všech 
vodních tok], zejména v rozvojových oblastech, kde dosud docházelo ke 
spontánnímu vsakování srážkových vod do horninového prostUedí. Doporučujeme 
požadavek zapracovat do návrhu na aktualizaci ZÚR. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavky budou akceptovány. 
- Požadavek na omezování pUítok] srážkových vod také do deš[ové kanalizace 
bude do kapitoly zahrnut. 
- Formulace týkající se ÚstUední čistírny odpadních vod Praha budou v textu 
aktualizovány. 
- V kapitole „6.Ň.ň.1 Vltava a Berounka“ bude dle požadavku bod aě vypuštEn. 
- V kapitole „6.Ň.ň.ň Drobné vodní toky bude v rámci zpracování aktualizace 
vyplývající ze schválené Zprávy, provedena revize seznamu relevantních 
katastrálních území pro pramenné oblasti drobných vodních tok]. 
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V části „Úkoly ….“ se písm. aě, bě a cě týkají ÚstUední čistírny odpadních vod. 
Navrženy jsou formulační úpravy stávajícího textu. Domníváme se, že stávající 
ani aktualizované formulace dostatečnE nereflektují fakt, že Nová vodní linka 
ÚČOV Praha je v současnosti již ve fázi výstavby a jedná se o rozsáhlou investici 
a s ohledem na pUedpokládanou životnost na desítky let, považujeme úvahy o 
vymístEní ÚČOV mimo CísaUský ostrov za v tuto chvíli nemístné. Proto 
novelizační bod provEUení koordinace vymístEní ÚČOV se zámEry StUedočeského 
kraje považujeme rovnEž za irelevantní. Doporučujeme v ZÚR pasáže týkající se 
vymístEní ÚČOV zcela vypustit. 
 
V kapitole „6.Ň.ň.1 Vltava a Berounka“ stávajících ZÚR je v podmínkách uvedeno 
dokončení protipovodOových opatUení ve Velké Chuchli na úroveO QŇ00Ň + ň0 cm 
bezpečnostní rezerva. 
Tato ucelená část PPO zajiš[ovaných mEstem je v současnosti již dokončena, 
proto doporučujeme bod aě vypustit. 
 
V kapitole „6.Ň.ň.ň Drobné vodní toky“ stávajících ZÚR jsou v podmínkách 
uvedena katastrální území, kde je pro pramenné oblasti drobných vodních tok] 
požadavek na omezené umis[ování zástavby. Výčet obsahuje celkem 6Ň 
katastrálních území. V mnohých z nich se však pramenné oblasti drobných 
vodních tok] v]bec nenacházejí. Doporučujeme provést revizi seznamu 
relevantních katastrálních území. Písm. bě „podmínek“ požaduje „respektování 
záplavových území pr]točných a záplavových území QŇ0, pUíp. Q100 jako 
aktivních zón záplavových území drobných vodních tok]“. Tuto formulaci 
považujeme za zavádEjící. ůktivní zóna záplavového území je exaktnE definována 
na základE ustanovení § 66 odst. Ň vodního zákona ve spojení s ustanovením § Ň 
písm. eě vyhlášky č. Ňň6/Ň00Ň Sb., o zp]sobu a rozsahu zpracovávání návrhu a 
stanovování záplavových území a dále rozpracována podrobnEji v „Metodice 
stanovení aktivní zóny záplavového území; DHI Hydroinform, a.s.; 04/Ň005“. 

18    MHMP odbor ochrany prostUedí Jiné II. Doporučení OCP MHMP k návrhu zprávy z ostatních hledisek chránEných 
složkovými zákony Ěochrana ovzduší a ochrany lesaě, kde OCP MHMP není 
dotčeným orgánem: 
1ě Z hlediska ochrany ovzduší: 
Návrh zprávy o uplatOování zásad územního rozvoje územního rozvoje hl. m. 
Prahy v období  Uíjen Ň014 - bUezen Ň017 vyžaduje opravu a upUesnEní textové 
části ve smyslu novely stavebního zákona, ÚůP, a PSP, požaduje pUepracování 
výrokové části jednotlivých kapitol ZÚR a navrhuje zrušení obecných zásad z 
hlediska ochrany ovzduší. Považujeme za vhodné upozornit na nutnost 
dodržování zásad územního plánování, které vyplývají z hlavního koncepčního 
dokumentu v ochranE ovzduší - Programu zlepšování kvality ovzduší - 
aglomerace Praha CZ01: 
- rozvoj environmentálnE pUíznivé energetické infrastruktury, 
- vytvoUení územních podmínek pro zajištEní rozvoje mEsta s ohledem na 
snižování pUepravních nárok] a maximalizaci energetických úspor Ěoptimalizace 
rozmístEní a kapacit ploch s rozdílným zp]sobem využití, omezování negativních 
dopad] suburbanizace, zamezení bezd]vodnému rozšiUování zastavitelného 
území s nízkou hustotou osídlení atd.ě 
- vytvoUení územních podmínek pro snižování objemu individuální automobilové 
dopravy, 
- vytvoUení územních podmínek pro další rozvoj veUejné hromadné dopravy, 
zejména kolejové, a rozvoj integrovaných systém] dopravy, včetnE 
plnohodnotného začlenEní železniční dopravy, 
- nezvyšování míry využití území v lokalitách bez vazby na odpovídající veUejnou 
hromadnou dopravu, 
- neumis[ování obytné zástavby do bezprostUední blízkosti velmi silnE dopravnE 
zatížených komunikací a koridor] dopravní infrastruktury, zejména pro dopravní 
stavby mezinárodního, republikového a nadmístního významu vymezených v 
Politice územního rozvoje nebo v ÚPD, 
- podpoUení prostupnosti mEsta pro lokální spojení, 
- optimalizace napojení významných zdroj] či cíl] automobilové dopravy, jako 
napU. ploch pro výrobu, obchod a logistiku na dopravní infrastrukturu vyššího Uádu, 
vytvoUení územních podmínek pro zachycení radiálních dopravních vztah] na 
parkovištích P+R s vazbou na systém veUejné hromadné dopravy, 
- vytvoUení územních podmínek pro prostupnost území pEší a cyklistickou 
dopravou a v detailu území pak pro bezkolizní a bezpečný pohyb pEších a 
cyklist], 
- zachování zastoupení vegetace v urbanizovaném prostoru mEsta, postupné 
zvyšování zastoupení vegetačních ploch v lokalitách s deficitem vegetace. 
 
SoučasnE je nutno stabilizovat výsledné Uešení a nepUipustit zejména 
neod]vodnEné rozšiUování zastavitelných ploch vedoucí k významnEjšímu nár]stu 
objem] automobilové dopravy nad míru vyvolanou platným územním plánem. 
Pro uplatnEní zásad je nutné využívat pUedevším prostorového uspoUádání území, 
lokalizaci a rozsah využití území, podmínek pro využití ploch, resp. pro vymezení 
a využití pozemk] apod. Dodržování výše uvedených zásad je významné 
zejména pUi tvorbE, aktualizaci a zmEnách územnE plánovací dokumentace 
ĚÚPDě. Cílem je vytváUet územní pUedpoklady pro zajištEní kvality života obyvatel 
v dlouhodobém horizontu, takže by se mj. mElo vycházet z údaj] o imisním 
zatížení obytné zástavby, které byly poskytnuty do územnE analytických 
podklad], a na zjištEné problémy by se mElo odpovídajícím zp]sobem reagovat. 
PUi tvorbE dokumentace je velmi d]ležitý požadavek zpEtné vazby formou 
vyhodnocení vliv] územního plánu na kvalitu ovzduší a jeho korekci, pokud budou 
zjištEny lokality s nadlimitním zatížením. JedinE takto lze zajistit vytváUení 
územních pUedpoklad] za účelem dodržení imisních limit] na území mEsta. 

 Požadavek bude částečnE akceptován. 
Limity využití území budou respektovány. 
Tento bod bude částečnE zohlednEn v kapitole Ň tak, že budou zahrnuty ty body z 
Programu zlepšování kvality ovzduší - aglomerace Praha CZ01, které tam 
zmínEny nejsou nebo nejsou popsány obdobným zp]sobem, a které odpovídají 
úrovni této ÚPD. 
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UpozorOujeme, že navrženým zrušením bodu Ň. ĚObecné zásady územního 
rozvoje hl. m. Prahyě bude nutné zapracovat výše uvedené zásady do pUíslušných 
kapitol aktualizovaného dokumentu ZÚR. 

18    MHMP odbor ochrany prostUedí Jiné Ňě Z hlediska státní správy les]: 
Zpráva o uplatOování zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém období 
ĚUíjen Ň014 -bUezen Ň017ě navrhuje zrušit devEt z celkem 11 rozvojových oblastí 
zelenE, jejichž součástí mají být i plochy budoucích les]. Jediným uvedeným 
d]vodem k jejich zrušení je tvrzení, že jednotlivé oblasti jsou spíše lokálního 
významu. 
Dle našeho názoru je vEtšina z oblastí, navrhovaných ke zrušení, nikoliv jen 
lokálního významu a to nejen svou rozlohou, ale i umístEním. Na části tEchto 
oblastí navrhovaných ke zrušení jsou v současnosti v r]zné fázi vývoje pozemky 
hlavního mEsta, které jsou již prohlášeny za les Ě„les Robotka“ v Z/6 Lítožnice-
Jankově resp. probíhají Uízení za účelem zalesnEní Ě„les v Panenkách“ v Z/5 V 
Panenkách, „les Na Musile“ v Z/ř U Kunratické spojkyě. 
Doporučujeme zachovat rozvojové oblasti zelenE v souladu se Strategickým 
plánem hl. m. Prahy Ěkap. P ň, viz napU. „Vybrané aktivity a principy realizace cíl]“ 
P ň.Ň „RozšiUovat plochy les], trvalých travních porost] a ostatních kategorii 
mEstské zelenE jak v pUímEstské krajinE, tak v již urbanizovaných územích ve 
snaze zlepšit mikroklima, propustnost povrch], rekreační využitelnost atd.“ě. 

 Požadavek bude akceptován. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
 

18    MHMP odbor ochrany prostUedí Jiné III. VyjádUení OCP MHMP z hlediska péče o zeleO Ěsamostatná p]sobnostě, jako 
pUíslušného správce území: 
 
Nesouhlasíme se zrušením rozvojových ploch zelenE, a to zejména: ň.ň.4. U 
zlámaného kUíže ĚZ/4ě, ň.ň.5 V Panenkách ĚZ/5ě, ň.ň.6. Lítožnice-Jankov (Z/6) a 
3.3.9 U Kunratické spojky ĚZ/řě. V žádném z výše uvedených pUípad] se v 
rozporu s od]vodnEním pUedkladatele návrhu nejedná o plochy zelenE lokálního 
významu, v UadE pUípad] jsou zde realizovány nebo pUipravovány významné 
rozvojové projekty krajinné zelenE Hl. m. Prahy. Jedná se bu@ o plochy dotyku s 
rozsáhlou zástavbou, tedy s vysokým potenciálem návštEvnosti a nárok] na 
využitelnost krajiny jako rekreačních a klidových ploch, které si zaslouží 
jmenovitou podporu i v ZÚR ĚnapU. Z/4 - LetOany, Kbely, Čakovice a VinoU nebo 
Z/ř Praha 11, Šeberově nebo o území v současné dobE s nedostatkem veUejnE 
pUístupné zelenE, kdy by mElo být i nadále prioritou Hl. m. Prahy podporovat a 
posilovat rozvoj zelenE ĚnapU. Z/5, Z/6ě. V uvedených rozvojových plochách 
zelenE má hlavní mEsto Praha významný vlastnický podíl pozemk]. 
Není nám zUejmé, proč daná území jsou lokálního významu. Nerozumíme, proč je 
ponechána rozvojová oblast Trojmezí ĚZ/1ě, která má menší výmEru než nEkteré 
rušené rozvojové oblasti zelenE 

 Požadavek bude akceptován. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
 

17    MHMP odbor památkové péče     

20    MHMP odbor RED – oddElení krizového managementu     

4    Ministerstvo dopravy ČR Jiné Ministerstvo dopravy, které je dotčeným orgánem ve vEcech dopravy dle zákona 
č. 1ň/1řř7 Sb., o pozemních komunikacích, ve znEní pozdEjších pUedpis], dle 
zákona č. Ň66/1řř4 Sb., o drahách, ve znEní pozdEjších pUedpis], dle zákona č. 
4ř/1řř7 Sb., o civilním letectví, ve znEní pozdEjších pUedpis] a dle zákona č. 
114/1řř5 Sb., o vnitrozemské plavbE, ve znEní pozdEjších pUedpis], vydává ve 
smyslu § 55 odst. Ě1ě zákona č. 1Řň/Ň006 Sb., o územním plánování a stavebním 
Uádu Ěstavební zákoně, ve znEní pozdEjších pUedpis], k výše uvedené zprávE 
následující vyjádUení: 
 
Silniční doprava 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy bereme na vEdomí. UpozorOujeme, 
že v kapitole cě Vyhodnocení souladu ZÚR s Politikou územního rozvoje není v 
části "Koridory a plochy dopravní infrastruktury" uvedena silniční doprava včetnE 
koridoru dálnice D0 ĚPražského okruhu - v PÚR článek řřě. 
 

 Požadavek nebude akceptován. 
Kapitola cě Zprávy nebude doplnEna. Zpráva je ve všech kapitolách koncipována 
tak, že jsou v ní uvádEny pouze zámEry a pasáže, které se mEní. UvádEní jiných 
zámEr], které jsou v ZÚR hl.m. Prahy již obsaženy a nemEní se Ěby[ uvedených v 
PÚRě, je zásahem do tohoto systému a m]že v d]sledku vést ke zpochybnEní 
pasáží, které není d]vod mEnit.  

4    Ministerstvo dopravy ČR Jiné K bodu eě Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR nebo 
nových ZÚR uplatOujeme požadavek na vymezení koridor] veUejnE prospEšných 
staveb silniční dopravní infrastruktury promEnné šíUky zahrnující veškeré 
související stavby a vyvolané pUeložky včetnE ploch dostatečného rozsahu pro 
Uešení plánovaných MÚK pro zámEry 
- zkapacitnEní dálnice D0, stavba 510 BEchovice – Satalice, 
- pUeložka dálnice D7 mezi MÚK ůviatická a MÚK PUední Kopanina na Pražském 
okruhu (D0), 
- pUestavba dálnice DŘ v úseku BUezinEves – Zdiby. 
 

 Požadavek bude částečnE akceptován. 
Koridor veUejnE prospEšné stavby Ědále jen "VPS"ě silniční dopravní infrastruktury 
pro stavbu Pražského okruhu ĚSOKPě v úseku BEchovice – Satalice je již vymezen 
v platných ZUR Hl.m. Prahy pod označním Z/510/DK. 
 
Požadavek na vymezení prvk] VPS u ostatních staveb bude akceptován. 

4    Ministerstvo dopravy ČR Jiné Dále uplatOujeme požadavek na vymezení koridor] pro tyto nové zámEry, které 
jsou sledovány na základE vyhodnocení aktuálních dopravnE-inženýrských 
podklad]: 
- zkapacitnEní Pražského okruhu ĚD0ě, stavba 515 Slivenec - TUebonice ĚrozšíUení 
na ň+ň jízdní pruhy včetnE úpravy MÚK Slivenec a úpravy MÚK TUebonice 
související s navazujícím zkapacitnEním dálnice D5ě, 
- modernizace dálnice D4 v úseku MÚK Lahovice na dálnici D0 – hranice Prahy, 
úprava na parametry dálnice, 
- zkapacitnEní dálnice D10 v úseku MÚK Satalice na dálnici D0 – hranice Prahy 
ĚrozšíUení na ň+ň jízdní pruhyě. 
 
Koridory pro výše uvedené stavby dopravní infrastruktury požadujeme vymezit 
jako souvislou pUekryvnou plochu bez znázornEní konkrétního technického Uešení. 
Zejména u kUižovatek nelze pUedjímat konkrétní Uešení, pouze v koordinačním 
výkrese lze pUipustit schéma zobrazující koordinaci dopravních vztah] v území, 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Platné ZUR Hl.m Prahy vymezují koridory dálnic, rychlostních silnic ĚR4 nyní D4ě a 
ĚR10 nyní D10ě,  Pražského okruhu ĚD0ě, v šíUi Ň00m pro stávající úseky a 400m 
pro plánované nové úseky označené jako koridory dálnic, rychlostních silnic, 
Pražského okruhu k upUesnEní v rámci ÚP. Požadavek MD ČR je tedy menší, než 
je vymezeno v platných ZUR. 
PUesné tvary silničních staveb a kUižovatek nejsou Uešeny, což je patrné z grafiky 
výkresu č.Ň plochy a koridory nadmístního významu - dopravní infrastruktura. 
KUižovatky jsou vymezeny plošnE ve tvaru kruhu, pUičemž plánované nové 
kUižovatky jsou označeny jako k upUesnEní v rámci ÚP s pr]mErem kruhu Ř00m, 
který by mEl být více než dostatečný pro umístEní kUižovatky v následných 
stupních územního plánování. 
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naznačené Uešení však nelze považovat za závazné. Koridory požadujeme 
vymezit v dostatečné šíUce odpovídající podrobnosti ZÚR a v souladu s aktuální 
technickou dokumentací. Pro novostavby dálnic ĚD0ě požadujeme chránit koridor 
optimálnE v šíUi ň00m s odpovídajícím rozšíUením pro MÚK a vyvolané pUeložky, 
ro zkapacitnEní dálnic požadujeme vymezit koridor minimálnE v šíUce 150m. 
 

 

4    Ministerstvo dopravy ČR Jiné DoplOujeme své vyjádUení ze dne 1ř.4.Ň017 vydané pod č.j. Ň04/Ň017-910-UPR/2 
k návrhu Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém 
období o sdElení, že požadavky na aktualizaci ZÚR obsažené v tomto vyjádUení 
jsou Ministerstvem dopravy sledovány výhledovE. Ponecháváme proto na 
poUizovateli, zda je zohlední v pUipravované nebo následující aktualizaci ZÚR hl. 
m. Prahy. 
RovnEž uvádíme, že v části vyjádUení, týkající se silniční dopravy, se uvažuje 
témEU výhradnE s úpravami na stávajících komunikacích. Lze očekávat, že po 
pUezkoumání je bude možné realizovat v koridorech v ZÚR hl. m. Prahy již 
vymezených. 

 Bereme na vEdomí. 
Dopravní koridory byly provEUeny a výše uvedené zámEry se do již vymezených 
koridor] mohou umístit. Budou pouze vyhlášeny VPS na požadované stavby. 

4    Ministerstvo dopravy ČR Jiné Železniční doprava 
Spojení Prahy, letištE Václava Havla Praha a Kladna 
Na základE výsledku projednání Studie proveditelnosti železničního spojení 
Prahy, letištE RuzynE a Kladna byla poUízením doplOku studie provEUena možnost 
vedení tratE v úseku Praha- Dejvice - Praha-Veleslavín raženým tunelem. NovE 
navržená stopa raženého tunelu je z d]vod] eliminace dopad] na zástavbu v 
nadloží vedena jižnE od současné železniční trati a vybočuje z koridoru železniční 
infrastruktury vymezeného v ZÚR. SŽDC jako oprávnEný investor proto požádala 
o poUízení zmEny ZÚR pro výše uvedený zámEr, k tomu byli poskytnuty i 
podklady. 
Požadavek na tuto zmEnu uplatOujeme i v rámci projednávané zprávy o 
uplatOování ZÚR. 

 PoUizovatel bere na vEdomí, 
Uvedená problematika bude Uešena ůktualizací č. 4 ZÚR hl.m. Prahy na žádost 
oprávnEného investora SŽDC. PoUízení ůktualizací č. 4 ZÚR hl.m. Prahy bylo 
schváleno Zastupitelstvem hl.m. Prahy dne 15.6.Ň017 svým usnesením č. ŇŘ/Ň5. 
 

4    Ministerstvo dopravy ČR Souhlas Nové tratE Rychlých spojení 
V současné dobE bylo zahájeno zpracování Studie proveditelnosti nového 
železničního spojení Praha - Dráž@any a je pUipravováno výbErové Uízení na 
Studii proveditelnosti nového železničního spojení Praha - Brno - BUeclav, v rámci 
kterých by mElo dojít ke stabilizaci výsledného Uešení nové tratE, která bude 
následnE sloužit jako podklad pro úpravu územnE plánovacích dokumentací. 
Nová tra[ Praha - Benešov - BystUice, která je variantnE možná i pro pokračování 
vysokorychlostní tratE na Brno je již Uešena samostatnou aktualizací ZÚR č. Ň. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Jak je uvedeno problematiku Ueší ůktualizace č. Ň ZÚR hl.m. Prahy. 

4    Ministerstvo dopravy ČR Jiné Ostatní zámEry 
V současné dobE rovnEž probíhá zpracování Studie proveditelnosti tratE Praha - 
Liberec, která Ueší možné úpravy v úsecích Praha Vysočany - Neratovice - Mladá 
Boleslav a Praha- Vysočany - Lysá nad Labem - Mladá Boleslav. Výsledky studie 
budou sloužit jako podklad pro úpravu územnE plánovacích dokumentací. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Na základE pUedchozí dohody s MD ČR a SŽDC byly do ZUR HMP zaneseny 
koridory územních rezerv pro varianty zaústEní VRT do Prahy včetnE varianty 
zmiOovaného spojení na Liberec. RovnEž tratE na Lysou nad Labem ĚvčetnE VPSě 
a na Neratovice Ěbez VPSě jsou vymezeny v platných ZUR HMP v koridoru o šíUce 
100m. Pakliže vyvstane požadavek koridory rozšíUit či upravit, bude tak na základE 
stabilizovaného Uešené provedeno. 

4    Ministerstvo dopravy ČR Jiné Dále je zpracovávána vyhledávací studie tratE Praha - Wroclaw, která má za cíl 
nalézt trasu pro rychlé spojení do Polska. Výsledkem by mEly být územnE 
pr]chodné varianty, které by následnE mEly být podkladem pro zpracování 
navazující studie proveditelnosti. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Jedná se o úkol z PÚR čl. 1Ř6 - V pUípadE kladného výsledku provEUení možnosti 
železničního spojení Praha–Hradec Králové/Liberec–hranice ČR/Polsko Ě–
Wroclawě [čl. Ě177ě] tento zámEr zapracovat do ZÚR hl.m. Prahy. 
Vzhledem k tomu, že garant úkolu ĚMD ČRě výsledek studie zveUejní až 
ň1.1Ň.Ň01Ř, nebude tato problematika v aktualizaci, která vyplyne ze schválené 
Zprávy Uešena. 
 

4    Ministerstvo dopravy ČR Jiné Do Uešeného území zasahuje ochranné pásmo letištE Praha/RuzynE, Točná a 
LetOany, které požadujeme respektovat. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Limity území budou respektovány. 

4    Ministerstvo dopravy ČR Jiné V Uešeném území se nachází Ueka Vltava, která je využívanou vodní cestou a 
požadujeme ji respektovat. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Limity území budou respektovány. 

2    Ministerstvo kultury ČR Souhlas Ochrana Uešeného území z hlediska zákona č. Ň0/1řŘ7 Sb., o státní památkové 
péči, ve znEní pozdEjších pUedpis] – legislativní rámec: 
Z hlediska památkové ochrany se v rámci správního území kraje Praha nachází: 
1. Památková rezervace v hl. m. Praze ĚPPRě, pro své výjimečné kvality a 
hodnoty zapsaná roku 1řřŇ na Seznam svEtového kulturního a pUírodního 
dEdictví UNESCO. 
Ň. památkové rezervaceĚPR lidové architekturyě - Praha 5 – Stod]lky, Praha 6 – 
RuzynE 
ň. památkové zóny ĚPZě - Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice; Praha Ň – 
Nusle; Praha 5 – Barrandov; Praha 5 – osada Bu@ánka; Praha 5 – Smíchov; 
Praha 5 - Zbraslav; Praha 6 – Baba; Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní 
Holešovice; Praha 6 – Staré StUešovice; Praha 6 – StUešovičky; Praha 6 – Tejnka; 
Praha 6 – vilová kolonie OUechovka; Praha 7 – osada RybáUe; Praha Ř – Karlín; 
Praha 8 – Staré Bohnice; Praha Ř – Staré ?áblice; Praha ř – Kralovice; Praha 10 
– Stará HostivaU 
Na území HMP se dále nacházejí památková ochranná pásma KP a PPR, vedená 
v ÚstUedním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstUíku. Jejich pUehled 
a seznam je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu v 
sekci Památkový katalog: http://www.pamatkovykatalog.cz/. 
Tešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č. Ň0/1řŘ7 Sb., o státní památkové péči, ve znEní pozdEjších pUedpis] i ve 
smyslu mezinárodní Úmluvy o ochranE archeologického dEdictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. řř/Ň000. 
 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
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2    Ministerstvo kultury ČR Jiné Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený 
orgán zmocnEný ustanovením § Ň6 odst. Ň písm. cě zákona č. Ň0/1řŘ7 Sb., o 
státní památkové péči, ve znEní pozdEjších pUedpis] ve spojení s ustanovením § 
4Ň odst. 1 zákona č. 1Řň/Ň006 Sb., o územním plánování a stavebním Uádu 
Ěstavební zákoně, na základE Vaší výzvy, uplatOuje k Návrhu zprávy o uplatOování 
Zásad územního rozvoje hlavního mEsta Prahy následující pUipomínky. 
 
PTIPOMÍNKY K NÁVRHU ZPRÁVY O UPLůTNOVÁNÍ ZÚR HL. M. PRůHY ů 
POŽůDůVKY Nů ZPRůCOVÁNÍ ůKTUůLIZůCE ZÚR HL. M. PRůHY: 
ad cě VYHODNOCENÍ SOULůDU ZÚR S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
ĚPÚRě ČR 
Na základE vyhodnocení platných ZÚR hl. m. Prahy a ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
vyplynulo nutné zpUesnEní koridor]: 
KORIDORY ů PLOCHY DOPRůVNÍ INFRůSTRUKTURY - Železniční doprava 
Koridory vysokorychlostní dopravy - VR1 
(Dresden –ě hranice SRN/ČR – Lovosice/LitomEUice – Praha, PlzeO – Praha, 
Praha – Brno 
 
Koridory konvenční železniční dopravy 
C-E40a Beroun – Praha ĚJedná se o tra[ č. 171 Beroun – Praha. Koridor je 
součástí III. tranzitního železničního koridoruě. 
 
ŽDŘ Hranice Polsko/ČR-Liberec-Mladá Boleslav-Praha - jedná se o novE 
vymezený koridor v ůktualizaci č. 1 PÚR ČR. Koridor je součástí již vymezených 
ploch v ZÚR, je nutné zpUesnit jejich definici. 
 
Výrok: 
Ministerstvo kultury požaduje pUi zpracování návrhu ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
plnE respektovat zájmy státní památkové péče v celém rozsahu Uešeného území, 
tj. zapracovat výše uvedené "nové skutečnosti/podmínky" s ohledem na podmínky 
ochrany vztahující se k územím plošné památkové ochrany Ěpamátkové 
rezervace, památkové zónyě, k územím památkových ochranných pásem, k 
jednotlivým kulturním památkám i k územím s archeologickými nálezy. 
 
Od]vodnEní: 
Viz výše uvedený legislativní rámec. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Zájmy státní památkové péče budou respektovány. 

2    Ministerstvo kultury ČR Bez pUipomínek ad dě VYHODNOCENÍ NÁVRH¥ MDSTSKÝCH ČÁSTÍ Nů ůKTUůLIZůCI ZÚR 
Tato kapitola bude doplnEna na základE pUipomínek mEstských částí uplatnEných 
v rámci projednání zprávy o uplatOování ZÚR. 
Výrok: 
Vzhledem k absenci obsahu této kapitoly nemohlo Ministerstvo kultury kapitolu 
posoudit a uplatnit pUípadné pUipomínky. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 

2    Ministerstvo kultury ČR Nesouhlas ad eě POŽůDůVKY ů PODMÍNKY PRO ZPRůCOVÁNÍ NÁVRHU ůKTUůLIZůCE 
ZÚR, VČ. POŽůDůVK¥ Nů VVURÚ, JE-LI VYŽůDOVÁNO, NEBO POŽůDůVKY 
ů PODMÍNKY PRO ZPRůCOVÁNÍ NOVÝCH ZÚR, VČ. POŽůDůVK¥ Nů 
VVURÚ 
Požadavky na úpravy výrokové části dle kapitol ZÚR 
ad ň. Vymezení nadmístních rozvojových oblastí a nadmístních rozvojových os, 
které svým významem pUesahují více mEstských částí hl. m. Prahy 
ad ň.Ň.6 Masarykovo nádraží ĚT/6ě 
památková ochrana - PPR a PZ Vinohrady, Žižkov, Vršovice, Karlín, 
Navržená zmEna textu dle návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl.m. PRahy 
(10/2014-03/2017) - V čl. ň.Ň.6. Masarykovo nádraží ĚT/6ě v části Požadavky na 
využití odstranit slova: „pUevážnE smíšené funkce“, v části Podmínky pro následné 
rozhodování o zmEnách v území v bodE aě odstranit text: „o polyfunkční území 
bez umístEní velkých monofunkčních objekt], zrušit bod eě, v části Úkoly pro 
podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci doplnit do bodu bě „navrhnout 
pUimEUený rozsah oblasti“, vypustit v bodE cě slova „s cílem maximálnE redukovat 
dopravu generovanou“, dále vypustit bod dě. 
 
Výrok: 
Ministerstvo kultury požaduje pUi zpracování následné aktualizace ZÚR hl. m. 
Prahy u vybraných částí kapitol výrokové části "Požadavky na využití" a 
"Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území" ponechat bez úprav, tj. 
ve znEní platné ZÚR hl. m. Prahy. 
V kapitole "Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci" požaduje v 
bodE bě vyloučit nový text - cit.: navrhnout pUimEUený rozsah oblasti; v bodE cě 
vložit do textu nové slovo osobní, p]vodní text ponechat; bod dě ponechat v plném 
rozsahu. Viz požadovaný text níže. 
Úprava textu dle požadavk] Ministerstva kultury: 
Požadavky na využití: Oblast T/6 pUedstavuje významnou plochu určenou pro 
novou plnohodnotnou mEstskou zástavbu pUevážnE smíšené funkce, pro rozvoj 
významného uzlu veUejné dopravy a rozvoj souvisejících služeb. 
Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území: 
aě dotvoUení celomEstského centra o polyfunkční území bez umístEní velkých 
monofunkčních objekt] 
eě mEUítko nové zástavby respektující okolní historickou strukturu 
Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci: 
b) navrhnout zp]sob využití a prostorové regulativy odpovídající poloze ve mEstE 
a vazbám na okolí, Ěnavrhnout pUimEUený rozsah oblastiě - text vyškrtnut 
cě navrhnout zp]sob využití území v rozsahu odpovídajícím možnostem dopravní 
obsluhy s cílem maximálnE redukovat osobní dopravu generovanou v centrální 
oblasti mEsta 

 Požadavky na úpravu textu budou akceptovány částečnE. 
V odstavci - Požadavky na využití: nebude slovní spojení odstranEno, ale bude 
nahrazeno spojením pUevážnE smíšené využití. Jedná se o úpravu terminologie na 
základE aktualizace stavebního zákona a jeho provádEcích vyhlášek. 
 
V odstavci – Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území: - bude 
slovní spojení pUeformulováno: 
aě dotvoUení celomEstského centra o území se smíšeným využitím. Jedná se o 
úpravu terminologie na základE aktualizace stavebního zákona a jeho provádEcích 
vyhlášek. 
eě tento bod nebude v souladu s požadavkem MK odstranEn. 
 
V odstavci – Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci: 
bě text nebude upraven dle požadavku MK. Navrhnout pUimEUený rozsah oblasti je 
vložen z d]vodu optimálního vymezení území k transformaci, nebo[ v daném 
území již probíhají zmEny a úpravy vedoucí k postupné realizaci r]zných zámEr]. 
cě text nebude upraven a doplnEn dle požadavku MK. Navržená úprava reaguje na 
probEhlé zmEny v koncepci i reálné kroky, které se s územím Masarykova nádrží 
pojí. Nelze pUijmout požadavek na žádné navýšení osobní dopravy v území, které 
má potenciál terminálu veUejné dopravy z letištE do centra mEsta, je napojeno na 
metro, vlaky i tramvaje. SamozUejmE se pUedpokládá, že vEtšina obsluhy území 
bude Uešena veUejnou dopravou, ale absolutní požadavek nelze, i s ohledem na 
požadavky vyplývající z jiných právních pUedpis], splnit pokud má dojít ke 
smysluplné transformace zanedbaného území v centru mEsta. 
dě bod bude odstranEn vzhledem k tomu, že již bylo povEUeno výhledové Uešení 
žst. Masarykovo nádraží 
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Od]vodnEní: 
Oblast T/6 zahrnující část území Prahy 1, Prahy ň a Prahy Ř byla v ÚPN SÚ hl. m. 
Prahy vymezena ZmEnou Z Ň001/00 ÚPN SÚ hl. m. Prahy s účinností od 10. 7. 
Ň01ň. Transformační území leží částečnE na území Památkové rezervace v hl. m. 
Praze Ědále jen PPRě, která je pro své výjimečné kvality a hodnoty vedená od roku 
1řřŇ na Seznamu svEtového kulturního a pUírodního dEdictví UNESCO, dále 
zasahuje částečnE na území památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice v 
mEstské části Praha Ň, ň, a 10 a památkové zóny Karlín v mEstské části Praha Ř. 
Jedná se o velmi exponované území v centrální části metropole. Uvedená zmEna 
deklaruje revitalizaci posuzovaného území v rámci mEstské struktury zejména 
historického jádra, jehož funkční struktura je smíšená a mEla by tak z]stat 
zachována i do budoucna. 
"Rozsah oblasti" je dán schválenou, výše uvedenou ZmEnou Z Ň001/00 ÚP SÚ hl. 
m. Prahy. Z tEchto d]vod] je nový text, cit.: "navrhnout pUimEUený rozsah oblasti" 
za nadbytečný až zavádEjící. 
ZÚR jsou sice nadUazenou územnE plánovací dokumentací ÚP, avšak rozsah 
oblasti T6 je již dostatečnE vymezen v ÚPN SU hl. m. Prahy. 
Oblast T/6 se nachází na území plošné památkové ochrany Ěpamátková 
rezervace, památkové zónyě, a tak je také tUeba k této skutečnosti pUistupovat. 
PUedmEtem ochrany na tEchto územích je prioritnE ochrana památkovE 
chránEného území jako celku, deklarovaná zde NaUízením vlády ČSR č. 66/1ř71 
Sb., ze dne Ň1. 7. 1ř71 o památkové rezervaci v hl. m. Praze a Vyhláškou hl. m. 
Prahy č. 10 ze dne ŇŘ. ř. 1řřň o prohlášení částí území hl. m. Prahy za 
památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Vedle jednotlivých kulturních 
památek a jejich soubor] režimu památkové ochrany podléhají i jednotlivé 
pozemky, stavební či nestavební povahy. PUedmEtem ochrany je p]dorysná 
struktura sídla, jeho parcelace, skladba zástavby, p]dorysné linie ulic a dalších 
veUejných prostor], uspoUádání zástavby na parcelách, kompoziční prostorové 
vztahy, uliční interiéry, historické zahrady Ěpoznámka: historické z hlediska 
stavebního vývoje území; historické z hlediska vývoje utváUení zahradní 
kompozice jsou dnes zpravidla kulturními památkamiě. Památkové ochranE dále 
podléhají parky, podzemní prostory a další prvky, jako doklady formování 
historického sídla a jeho stavebního vývoje. Všechny tyto atributy v plošnE 
památkovE chránEných územích státní památková péče vnímá jako významné 
kulturní hodnoty, jejichž ochrana a péče o nE je veUejným zájmem, deklarovaným 
již v Politice územního rozvoje ČR, ve znEní ůktualizace č. 1 ust. Ň bod Ň.Ň 
Republikové priority Ě14ě cit.: ve veUejném zájmu chránit a rozvíjet civilizační a 
kulturní hodnoty území, včetnE urbanistického, architektonického a 
archeologického dEdictví. 
Na základE výše uvedeného je nutné pUi formování "Podmínek pro následné 
rozhodování o zmEnách v území" a "Úkol] pro podrobnEjší územnE plánovací 
dokumentaci" plnE respektovat výše zmínEný legislativní rámec památkové 
ochrany, a to zejména § ň bod bě a dě NaUízení vlády ČSR č. 66/1ř71 Sb., ze dne 
Ň1. 7. 1ř71 o památkové rezervaci v hl. m. Praze a čl. ň a 4 Vyhlášky hl. m. Prahy 
č. 10 ze dne ŇŘ. ř. 1řřň o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny 
a o určení podmínek jejich ochrany. Na základE znEní zejména podmínek pro 
stavební činnost v pUedmEtných územích plošné památkové ochrany a na základE 
výše popsaného pUedmEtu jejich ochrany není možné pUipustit umístEní velkých 
monofunkčních objekt] na území PPR a památkových zón této části hl. m. Prahy. 
Z uvedených legislativních pUedpis] vyplývá i ochrana historické struktury, na 
kterou by mElo mEUítko nové výstavby navázat. 
Pro úplnost uvádíme odkaz na "Chartu pro péči o historická mEsta a mEstské 
celky" ĚWashington, USů, Uíjen 1řŘ7ě. 
Dle bodu Ň "Princip] a cíl]" Charty ke kvalitám, které je tUeba zachovat, patUí 
historický charakter mEsta nebo mEstského celku a všechny hmotné i duchovní 
prvky, jež tento charakter vyjadUují, zejména: 
aě mEstská p]dorysná struktura daná uspoUádáním parcel a ulic; 
bě vztahy mezi budovami, zelenými plochami a nezastavEnými prostranstvími; 
Dle bodu 10: V pUípadE, že by bylo nutno uskutečnit pUemEnu budov nebo postavit 
nové, bude muset každé pUipojení respektovat existující prostorovou organizaci, 
zvláštE její parcelaci a její mEUítko tak, jak to ukládají kvalita a hodnota souboru 
existujících staveb. Zavedení prvk] současného charakteru, s výhradou, že 
nepoškodí harmonii souboru, m]že pUispEt k jeho obohacení. 
Z hlediska zatížení historického jádra zejména osobní dopravou je více než 
žádoucí a nutné ji eliminovat a v tomto smyslu pUijmout pUíslušná opatUení. Značný 
a stále nar]stající objem tohoto druhu dopravy nejen "zatEžuje" území 
historického jádra, ale pUedevším s tím spojený značný objem škodlivých emisí, 
prachu a popílku má i prokazatelnE negativní dopad na stavebnE technický stav 
památkového fondu. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Nesouhlas ad ň.Ň.Ř Holešovice-Bubny-Zátory ĚT/Řě 
památková ochrana - OP PPR 
Navržená zmEna textu dle návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl.m. Prahy 
(10/2014-03/2017) - V čl. ň.Ň.Ř Holešovice-Bubny-Zátory ĚT/Řě v části Požadavky 
na využití vypustit slova „včetnE areál] vysokých škol a centrálního parku“ slovo 
„funkcí“ nahradit slovem „zámEr]“, v části Úkoly pro podrobnEjší dokumentaci v 
bodE aě nahradit slovo „polyfunkční“ slovem „smíšené“ vypustit body bě, cě, v bodE 
eě nahradit slova „navrhnout dostatečné plochy pro vysokoškolská zaUízení a pro 
významnou parkovou plochu“ slovy „navrhnout regulaci umožOující vznik 
dostatečných ploch pro občanskou vybavenost a parky“ 
 
Výrok: 

 Požadavky na úpravu textu budou akceptovány částečnE. 
V odstavci - Požadavky na využití: text nebude upraven dle požadavku MK, ale 
bude pUeformulován: "Oblast T/Ř pUedstavuje významnou plochu pro rozšíUení 
celomEstského centra určenou pro novou plnohodnotnou zástavbu pUevážnE 
smíšeného využití včetnE ploch park]."  Jedná se o úpravu terminologie na 
základE aktualizace stavebního zákona a jeho provádEcích vyhlášek. 
 
V odstavci – Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci: 
aě text nebude odstranEn, ale bude nahrazen spojením: navrhnout smíšené využití 
rozšíUeného celomEstského centra 
bě tento bod nebude v souladu s požadavkem MK odstranEn. 
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Ministerstvo kultury požaduje pUi zpracování následné aktualizace ZÚR hl. m. 
Prahy ve vybrané části kapitoly výrokové části "Požadavky na využití" ponechat 
slovo "funkcí" a zachovat park Ěfunkci veUejné zelenEě. V "Úkolech pro podrobnEjší 
územnE plánovací dokumentaci" ponechat bod aě, bě bez úprav, a bod cě upravit 
na jednotné číslo. Viz požadovaný text níže. 
Úprava textu dle požadavk] Ministerstva kultury: 
Požadavky na využití: Oblast T/Ř je určena pro rozšíUení celomEstského centra, 
pro umístEní funkcí celomEstského významu včetnE centrálního parku. 
Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci: 
aě navrhnout polyfunkční využití rozšíUeného celomEstského centra, 
b) navrhnout charakter a strukturu nové zástavby, která bude reagovat na 
charakter navazujících čtvrtí pUi západní a východní stranE území, 
cě navrhnout nové využití, resp. transformaci, p]vodní budovy vodárny nemovité 
KP, vedené v ÚSKP pod číslem rejstU. 101151 a její začlenEní do nové zástavby, 
 
Od]vodnEní: 
ÚzemnE plánovací dokumentace by mEla smEUovat k funkčnímu využití území Ěv 
návaznosti podrobnEjší ÚPDě, tj. k "nabídce" možného využití území, nikoliv by 
mEla reflektovat zámEry jednotlivých subjekt] ĚnapU. developerské projektyě. 
Zachování parku Ěfunkce zelenEě považuje Ministerstvo kultury za vhodné i 
žádoucí pro odlehčení navazující pUetížené chránEné plochy PPR i památkové 
zóny Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice. 
Zachování charakteru a struktury nové zástavby, která bude reagovat na 
charakter navazujících čtvrtí pUi západní a východní stranE území považuje 
Ministerstvo kultury za zásadní. Jedná se o území OP MPR. Území oblasti T/Ř 
není sice pUímo vizuálnE propojené s areálem Hradu, nelze však pominout 
pohledovou exponovanost z území PPR, kde je vizuální vazba mezi tEmito částmi 
mEsta velmi výrazná. Z tEchto d]vod] je žádoucí novou zástavbu této oblasti v 
kontextu charakteru navazujících čtvrtí pUi západní a východní stranE území Uešit 
tak, aby nemohlo dojít k porušení podmínek ochranného pásma PPR, zejména 
bod] 1, Ň a 4. 
V dlouhodobém zájmu státní památkové péče je sledovat investiční zámEry, které 
by do budoucna mohly smEUovat k narušení chránEného pohledového horizontu 
Památkové rezervace v hl. m. Praze a do budoucna tak eliminovat a zajistit, aby 
veškeré investiční zámEry na území ochranného pásma pražské památkové 
rezervace byly realizovány v souladu zvláštE s bodem 4 podmínek ochranného 
pásma PPR a to tak, aby veškerá nová hmota a zejména výškové parametry 
pUípadné budoucí zástavby respektovaly stávající linii pohledového horizontu 
Památkové rezervace v hl. m. Praze a výraznE ji nepUevyšovaly. 

cě text nebude upraven dle požadavku MK. Limity využití území budou 
respektovány. Využití nemovité kulturní památky nenáleží do úkol] pro 
podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Nesouhlas ad 4.1 Oblast stávajícího celomEstského centra ĚSCě 
památková ochrana - PPR, PZ, OP PPR 
Navržená zmEna textu dle návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl.m. PRahy 
(10/2014-03/2017) - V čl. 4.1 Oblast stávajícího celomEstského centra ĚSCě v části 
Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci vypustit bod b). 
 
Výrok: 
Ministerstvo kultury požaduje pUi zpracování následné aktualizace ZÚR hl. m. 
Prahy ve vybrané části kapitoly výrokové části "Úkoly pro podrobnEjší územnE 
plánovací 
dokumentaci" ponechat bod bě bez úprav. Viz požadovaný text níže. 
Úprava textu dle požadavk] Ministerstva kultury: 
bě ovEUit podmínky pro omezení vjezdu individuální dopravy do centrální části 
mEsta, zejména Památkové rezervace v hlavním mEstE Praze. 
 
Od]vodnEní: 
Jak již bylo uvedeno výše v tomto písemném vyjádUení k oblasti T/6, považuje 
Ministerstvo kultury zatížení historického jádra zejména osobní dopravou za 
značné, problémové a nutné Uešení korekce do budoucna. Tento dnes 
nevyhovující stav osobní dopravy v historickém jádru hl. m. Prahy, zejména na 
území PPR je tUeba eliminovat a v tomto smyslu pUijmout pUíslušná opatUení, která 
mohou být sice "nepopulární", nicménE potUebná a která budou odpovídat 
trend]m Uešení dopravy ve mEstech Ň1. století, opatUení zejména a pUedevším 
zmírOující dopady na stavebnE technický stav památkového fondu. 

 Požadavky na úpravu textu nebude akceptován. 
V odstavci – Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci: bě 
Mimo podrobnost ÚPD, jedná se o podmínku, kterou nelze Uešit v rámci územnE 
plánovací dokumentace. 
 

2    Ministerstvo kultury ČR Nesouhlas ad 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol (SP/4) 
památková ochrana - OP PPR 
Navržená zmEna textu dle návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl.m. Prahy 
(10/2014-03/2017) - V čl. 4.ň.4 Vidoule-Cibulka-Motol ĚSP/4ě v části Úkoly pro 
podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci vynechat bod bě 
 
Výrok: 
Ministerstvo kultury požaduje pUi zpracování následné aktualizace ZÚR hl. m. 
Prahy ve vybrané části kapitoly výrokové části "Úkoly pro podrobnEjší územnE 
plánovací 
dokumentaci" ponechat bod bě bez úprav. Viz požadovaný text níže. 
Úprava textu dle požadavk] Ministerstva kultury: 
bě respektování náhorní plošiny Vidoule jako území, které je významné pro 
panoramatické dálkové i blízké pohledy. 
 
Od]vodnEní: 
Oblast Vidoule - Cibulka - Motol leží na území OP PPR. Území se výraznE 
uplatOuje v panoramatických, dálkových i blízkých pohledech, je významné z 
hlediska terénního horizontu mEsta. Z tEchto d]vod] považuje Ministerstvo kultury 

 Požadavek je bezpUedmEtný. 
Uvedený bod není ve ZprávE rušen. 
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za nutnou podmínku o respektování této náhorní plošiny v textu výroku ZÚR hl. m. 
Prahy ponechat. 
Jak již bylo uvedeno výše v tomto písemném vyjádUení, v dlouhodobém zájmu 
státní památkové péče je sledovat investiční zámEry, které by do budoucna mohly 
smEUovat k narušení chránEného pohledového horizontu Památkové rezervace v 
hl. m. Praze a do budoucna tak eliminovat a zajistit, aby veškeré investiční 
zámEry na území ochranného pásma pražské památkové rezervace byly 
realizovány v souladu zvláštE s bodem 4 podmínek ochranného pásma PPR a to 
tak, aby veškerá nová hmota a zejména výškové parametry pUípadné budoucí 
zástavby respektovaly stávající linii pohledového horizontu Památkové rezervace 
v hl. m. Praze a výraznE ji nepUevyšovaly. Jedním ze zp]sob] zajištEní ochrany 
terénního horizontu mEsta m]že být právE určení podmínek pro následné 
rozhodování o zmEnách v území. Pokud tyto podmínky již platná ÚPD ĚZÚR hl. m. 
Prahyě obsahuje, bylo by nepatUičné a chybou je vyloučit, nebo[ umožOují ochranu 
veUejného zájmu, kterým památkovE chránEný terénní horizont mEsta jako kulturní 
hodnota, deklarovaná podmínkami ochrany OP PPR, bezesporu je. 

2    Ministerstvo kultury ČR Nesouhlas ad 4.5 Údolní niva Vltavy a Berounky ĚSNě 
památková ochrana - PPR, PZ OP PPR 
Navržená zmEna textu dle návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl.m. Prahy 
(10/2014-03/2017) - V čl. 4.5 Údolní niva Vltavy a Berounky ĚSNě v části 
Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území vynechat v bodE fě slova 
„panoramatu mEsta“, 
 
Výrok: 
Ministerstvo kultury požaduje pUi zpracování následné aktualizace ZÚR hl. m. 
Prahy ve vybrané části kapitoly výrokové části "Podmínky pro následné 
rozhodování o zmEnách v území" ponechat bod fě bez úprav. Viz požadovaný text 
níže. 
Úprava textu dle požadavk] Ministerstva kultury: 
f) ochrana panoramatu mEsta, prostorového charakteru nábUeží a pr]hled] podél 
toku. 
 
Od]vodnEní: 
V úvodu kapitoly Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období ĚUíjen 
2014 - bUezen Ň017ě se uvádí: D]vody vymezení: Údolí dvou nejvEtších vodních 
tok] na území Prahy Vltavy a Berounky jako výrazný krajinný fenomén ovlivOuje 
historický vývoj mEsta i jeho současnou podobu. StUetávají se zde požadavky 
památkové ochrany, požadavky ochrany pUírody a krajiny, dopravní význam Ueky, 
omezení vyplývající ze zaplavovaného území, zájmy rekreace a s ní související 
aktivity a tlaky na vytváUení komerčního zázemí pro tyto aktivity. Údolní niva 
Vltavy prochází územím PPR, PZ OP PPR. V tEchto částech území hl. m. Prahy 
je součástí plošné památkové ochrany či pUedmEtem ochrany terénních horizont] 
PPR. Není možné na ochranu hodnot tEchto území rezignovat a pominout tak 
legislativnE závazné skutečnosti. 

 Požadavek na úpravu textu bude akceptován částečnE. 
V odstavci – Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území: 
fě text týkající se: „ochrana panoramatu mEsta" bude z kapitoly 4.5. odstranEn. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou zásadu bude uvedený text součástí 
kapitoly 2 - Obecné zásady. 
Nové znEní bodu fě: ochrana prostorového charakteru nábUeží a pr]hled] podél 
toku.  

2    Ministerstvo kultury ČR Souhlas Z hlediska zachování kulturních hodnot v Uešeném území nemá Ministerstvo 
kultury k návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období ĚUíjen 
2014 - bUezen Ň017ě, nad rámec výše uvedeného, další zásadní pUipomínky, a tím 
i požadavky na zpracování ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 

2    Ministerstvo kultury ČR Jiné K Návrhu zprávy o uplatOování ZÚR hlavního mEsta Prahy Ministerstvo kultury 
zaslalo stanovisko č. j. MK Ň7ř0Ň/Ň017 OPP ze dne 1ň. 4. Ň017. Posléze byly 
zjištEny nedostatky v grafické části, a proto Ministerstvo kultury zasílá doplOující 
pUipomínku, kterou považujte za zásadní. Tato pUipomínka byla poUizovatelem a 
Ministerstvem kultury Uešena již pUi návrhu aktualizace č. 1 ZÚR hlavního mEsta 
Prahy, kdy bylo v zápise z dohodovacího jednání uvedeno, že bude vypoUádána v 
následné aktualizaci ZÚR hlavního mEsta Prahy. 
DOPLNUJÍCÍ PTIPOMÍNKů K NÁVRHU ZPRÁVY O UPLůTNOVÁNÍ ZÚR HL. M. 
PRůHY ů POŽůDůVEK Nů ZPRůCOVÁNÍ ůKTUůLIZůCE ZÚR HL. M. PRAHY: 
 
ad.ě Grafická část - Od]vodnEní - Koordinační výkres: 
Ministerstvo kultury požaduje do koordinačního výkresu doplnit všechna plošnE 
památkovE chránEná území Ěpamátkové rezervace a památkové zónyě na území 
hl. m. Prahy. 
Ve výkresové části není vyznačena památková zóna Zbraslav, prohlášená 
OpatUením obecné povahy č. 5/Ň014 o prohlášení území s historickým prostUedím 
mEstské části Praha - Zbraslav za památkovou zónu, vedená v ÚSKP ČR pod 
číslem rejstU. Ň4ŘŘ, viz památkový katalog: 
https://geoportal.npu.cz/webappbuilder/apps/93/?se=Prostorov%C4%9B%20ident
ifika%C4%8Dn%C3%AD%20prvky%20IISPP&la=3&fk0=KOD_CZ&fv0=19001&zo
=1. 

 Požadavek bude zapracován. 
Do koordinačního výkresu budou doplnEna plošnE památkovE chránEná území. 

16    Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájm] a Uízení 
program] nemovité infrastruktury Praha 

    

172    Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úUad     

6    Ministerstvo obrany ČR Souhlas Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sdEluje, že 
obdržela Návrh Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hl.m Prahy v 
uplynulém období ĚUíjen Ň014 - bUezen Ň017ě. 
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základE ustanovení 
§ 6,odst.1, písmeno hě zákona č.ŇŇŇ/1řřř Sb., o zajiš[ování obrany České 
republiky v platných znEních a resortních pUedpis]. 
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem jednám na základE 
povEUení ministra obrany čj.Ň61ň/Ň014-1140 ze dne 5.ledna 2015, ve smyslu 
ustanovení § 7, odst.Ň, zák.č.Ň1ř/Ň000 Sb., ve znEní pozdEjších pUedpis], v 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
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souladu s Rozkazem ministra obrany č.ňř/Ň011 VEstníku MO, ročník Ň011, částka 
16 souhlasí s pUedloženým „Návrhem Zprávy o uplatOování Zásad územního 
rozvoje hl.m Prahy v uplynulém období ĚUíjen Ň014 - bUezen Ň017ě “. 

175    Ministerstvo práce a sociálních vEcí     

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné Ministerstvo pro místní rozvoj Ědále jen „ministerstvo”ě pUíslušné k uplatnEní 
vyjádUení s požadavky na obsah zprávy o uplatOování zásad územního rozvoje 
podle § 4Ň odst. 1 zákona č. 1Řň/Ň006 Sb., o územním plánování a stavebním 
Uádu Ěstavební zákoně, ve znEní pozdEjších pUedpis] Ědále jen „stavební zákon"ě, 
obdrželo dne 15. ň. Ň017 dopisem ze dne 14. ň. Ň017, č. j. MHMP ňŘ16Ňň/Ň017, 
Návrh zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém 
období ĚUíjen Ň014 — bUezen Ň017ě, čj. MHMP 0ň/Ň017 Ědále jen „Návrh zprávy"ě. 
Návrh zprávy vyhodnocuje období od 1. 10. Ň014, tj. od nabytí účinnosti 
ůktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy Ědále jen „ZÚR HMP"ě, do 
bUezna Ň017. 
Návrh zprávy je členEn na kapitoly aě až hě ve smyslu § ř vyhlášky č. 500/Ň006 
Sb., o územnE analytických podkladech, územnE plánovací dokumentaci a 
zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti, ve znEní vyhlášky č. 45Ř/2012 Sb. 
Ministerstvo posoudilo Návrh zprávy pUedevším z hlediska zajištEní koordinace 
využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy a mezinárodní 
závazky, a souladu s Politikou územního rozvoje, ve znEní ůktualizace č. 1 Ědále 
jen „PÚR ČR"ě tzn., vyjadUuje své požadavky na obsah kapitol aě, bě, cě, dě a eě. 
   
I. Obecné požadavky na doplnEní obsahu Návrhu zprávy 
S ohledem na to, že ve vEtšinE kapitol, které vyhodnocují platné ZÚR HMP, je 
Návrh zprávy pomErnE stručný, ministerstvo požaduje jeho doplnEní o 
konkrétnEjší vyhodnocení nedostatk] této územnE plánovací dokumentace, které 
byly pUi uplatOování ZÚR HMP ve sledovaném období zjištEny ĚpUípadné 
konstataci, že nedostatky nebyly zjištEnyě. 
 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Obsah Zprávy bude doplnEn o podrobnEjší vyhodnocení uplatOování ZÚR hl.m. 
Prahy v platném znEní. 

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné II. Konkrétní požadavky na doplnEní obsahu Návrhu zprávy 
V kapitole a) 
- doplnit, pUehled poUízených, poUizovaných a pUipravovaných aktualizací ZÚR 
HMP, 
- doplnit vyhodnocení uplatOování ZÚR HMP v uplynulém období Ěkapitola 
neobsahuje vyhodnocení uplatOování platných ZÚR HMPě, 
- doplnit vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na 
udržitelný rozvoj území [Návrh zprávy neobsahuje vyhodnocení platných ZÚR 
HMP z výše uvedeného hlediska, ale pouze konstataci, že bude vydáno 
stanovisko MŽP na základE, kterého bude rozhodnuto o vypracování vyhodnocení 
vliv] na udržitelný rozvoj území Ědále jen „VVÚRÚ"ě aktualizace ZÚR HMP, která 
se bude poUizovat na základE Návrhu zprávy], 
- doplnit ĚpUeformulovatě poslední odstavec, aby byl srozumitelný a pUípadnE jej 
pUesunout do jiné kapitoly [napU. eě, která upravuje požadavky a podmínky pro 
zpracování návrhu aktualizace ZÚR HMP]. 
Ministerstvo v této souvislosti upozorOuje, že VVURÚ aktualizace ZÚR HMP není 
nové VVURÚ platných ZÚR HMP, ale je vyhodnocením pUedpokládaných vliv] 
poUizované aktualizace ZÚR HMP na udržitelný rozvoj území Ě„výrokové" části 
navrhované aktualizaciě. 
 

 Požadavk]m bude vyhovEno. 
- Do Zprávy bude doplnEn pUehled poUízených, poUizovaných a pUipravovaných 
aktualizací ZÚR hl.m. Prahy. 
- Bude doplnEno vyhodnocení uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období a 
také bude doplnEno vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních 
dopad] na udržitelný rozvoj území. 
- Poslední odstavec v kapitole aě Zprávy bude pUeformulován. 
 

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V kapitole b) 
- konkretizovat problémy vyplývající z územnE analytických podklad] hl. mEsta 
Prahy Ědále jen „ÚůP HMP'ě pro ZÚR HMP Ěuvedený jediný problém z kapitoly 
11ň1 ÚůP HMP není jasnE formulováně, 
- doplnit další problémy vyplývající pro ZÚR HMP z ÚůP HMP, 
- pUípadnE doplnit vyhodnocení, proč nEkteré problémy uvádEné ve zveUejnEných 
ÚůP HMP nebudou Uešeny aktualizaci ZÚR HMP, 
 

 Požadavk]m bude vyhovEno. 
Kapitola bude rozšíUena a budou konkretizovány problémy vyplývající z aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR hl. m. Prahy Ueší jen vybrané 
problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR náležetě. 

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V kapitole c) 
-  doplnit vyhodnocení souladu ZÚR HMP s PÚR ČR, pUičemž u každého zámEru 
Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR uvést úplnou identifikace, tj. číslo článku, 
zkratku a název, je-li uveden, a obdobnE identifikovat, jak je veden v ZÚR HMP, 
- doplnit vyhodnocení zámEr] a požadavk] stanovených v kapitole 6. a 7. PÚR 
ČR, které se týkají hlavního mEsta Prahy. 
 

 Požadavku bude vyhovEno. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
Požadavky stanovené v kapitole 6. PÚR ČR, které se týkají hlavního mEsta Prahy 
jsou Uešeny probíhající dílčí ůktualizací č. ň ZÚR hl.m. Prahy, která byla na 
základE návrhu oprávnEného investora. 
Požadavky stanovené v kapitole 7. PÚR ČR, které se týkají hlavního mEsta Prahy 
čl. 1Ř6 - V pUípadE kladného výsledku provEUení možnosti železničního spojení 
Praha–Hradec Králové/Liberec–hranice ČR/Polsko Ě–Wroclawě [čl. Ě177ě] tento 
zámEr zapracovat do ZÚR hl.m. Prahy. Vzhledem k tomu, že garant úkolu ĚMD 
ČRě výsledek studie zveUejní až ň1.1Ň.Ň01Ř, nebude tento čl. v aktualizaci, která 
vyplyne ze schválené Zprávy Uešen. 
Čl. 1řŇ - Vymezí koridor pro železniční spojení v úsecích Praha–letištE Praha-
RuzynE; Praha–Kladno. 
Koridor je vymezen v platných Zásadách územního rozvoje hl.m. Prahy. ZHMP 
odsouhlasilo usnesením č. ŇŘ/Ň5 dne 15.6.Ň017 poUízení ůktualizace č. 4 ZÚR hl. 
m. Prahy na základE návrhu oprávnEného investora - SŽDC, státní organizace, 
týkající se upUesnEní tohoto železničního koridoru v úseku Dejvice - Veleslavín 
   
 

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V kapitole d)  PoUizovatel bere na vEdomí. 
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-  doplnit vyhodnocení návrh] mEstských části na aktualizaci zásad územního 
rozvoje ĚpUípadnE doplnit, že nebyly v dobE zpracování Návrhu zprávy uplatnEnyě. 
 

PoUizovatel v dobE zpracování Návrhu zprávy neobdržel od mEstských části žádné 
návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje. 
V pUedkládané ZprávE budou vyjádUení MČ, uplatnEných ke ZprávE, uvedeny v 
samostatné pUíloze č. 1. 

1    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jiné V kapitole e) 
- uvést, které aktualizace se kapitola eě týká, 
- konkretizovat požadavky na zpracování návrhu aktualizace ZÚR HMP 
vyplývající z novely stavebního zákona provedené zákonem č. ň50/Ň01Ň Sb., z 
novely provádEcí vyhlášky č. 500/Ň006 Sb, provedené vyhláškou č. 45Ř/Ň01Ň Sb. 
a pUípadnE též z naUízení č. 10/Ň016 Sb. HMP, kterým se stanovuji obecné 
požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním mEstE 
Praze Ěpražské stavební pUedpisyě, 
- více konkretizovat obsah bodu 1. a Ň. této kapitoly, 
- upravit názvy zámEr] republikového významu, aby byla zUejmá návaznost ZÚR 
HMP na PÚR ČR, 
- doplnit požadavky na úpravu návaznosti ZÚR HMP na Zásady územního rozvoje 
StUedočeského kraje, 
- formulovat požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR HMP 
v bodech ň. až 10. této kapitoly tak, aby umožnily projektantovi výkon vybrané 
činnosti ve výstavbE, k níž má oprávnEní. 
 

 Požadavk]m bude vyhovEno. 
- Kapitola eě se bude týkat ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze 
schválené Zprávy. 
- Ve ZprávE budou více konkretizovány požadavky na zpracování návrhu, které 
vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a naUízení. 
- Body 1. a Ň. této kapitoly budou ve ZprávE konkretizovány. 
- Názvy zámEr] republikového významu budou upraveny tak, aby byla zUejmá 
návaznost mezi ZÚR Hl.m. Prahy a PÚR v platném znEní.. 
- Požadavky na návaznost ZÚR hl.m. Prahy a Zásady územního rozvoje 
StUedočeského kraje budou doplnEny. 
 
Požadavek nebude zapracován. 
- Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 

5    Ministerstvo pr]myslu a obchodu ČR Částečný souhlas Ministerstvo pr]myslu a obchodu z hlediska p]sobnosti ve vEci využívání 
nerostného bohatství podle § 15 odst. Ň zákona č. 44/1řŘŘ Sb. Ěhorní zákon v 
platném znEníě a jako ústUední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 
písmeno gě zákona č. 45Ř/Ň000 Sb. Ěenergetický zákon v platném znEníě, v 
souladu s § 4Ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. Ěstavební zákon v platném znEníě 
uplatOuje své stanovisko k návrhu zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje 
hlavního mEsta Prahy ĚZÚR HMPě v uplynulém období: 
 
UpozorOujeme na pravdEpodobnE nepUesnou formulaci poslední vEty na str. 10, 
ve znEní: „PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR vyplynou ze zpracování a 
projednání ůktualizace ZÚR č.5". V současné dobE je projednávána ůktualizace 
ZUR HMP č.Ň. 
 
 

 Nejedná se o stanovisko, dle ustanovení § 4Ň odst. 1 zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o 
územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, dotčené 
orgány uplatOují vyjádUení s požadavky na obsah zprávy. 
 
PUipomínka bude zapracována. 
PísaUská chyba bude opravena. Poslední vEta na str. 10 bude upravena: 
„PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR vyplynou ze zpracování a projednání 
ůktualizace ZÚR." 

5    Ministerstvo pr]myslu a obchodu ČR Jiné Dále pUipomínáme, že schválením zákona č. 10ň/Ň015 Sb., došlo ke zmEnE 
zákona č. 406/Ň000 Sb., o hospodaUení energií, který v platném znEní § 4 odst. 6 
jako podklad pro zpracování zásad územního rozvoje vymezuje územní 
energetickou koncepci. 
 
Žádáme proto, aby pUedložená Zpráva o uplatOování ZÚR HMP v uplynulém 
období reagovala na tuto skutečnost uvedením této novely zákona o hospodaUení 
energií v rámci vyhodnocení zmEn podmínek, na jejichž základE byly ZÚR HMP 
vydány, a identifikovala možné dopady této zmEny na zpracování zásad 
územního rozvoje nebo jejich aktualizace. 
 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek nebude akceptován ale bude zohlednEn v ůktualizaci ZÚR hl.m. 
Prahy, vyplývající ze schválené Zprávy. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
V rámci zpracování aktualizace bude provEUen vliv Novely zákona o hospodaUení 
energií a tím územní energetické koncepce na obsah ZÚR, tak aby obsah byl v 
souladu s platnou legislativou. 

5    Ministerstvo pr]myslu a obchodu ČR Souhlas Oblast ochrany a využití nerostných surovin 
Bez pUipomínek.  

 PoUizovatel bere na vEdomí. 

5    Ministerstvo pr]myslu a obchodu ČR Souhlas Oblast plynárenství a produktovod] 
Požadujeme, aby pUi všech návrzích dotýkajících se plynárenského zaUízení ve 
vlastnictví GasNet, s.r.o. byla dodržena ochranná a bezpečnostní pásma Ědle 
zákona č. 45Ř/Ň000 Sb. v platném aktualizovaném znEní —vyhodnocení dle doby 
výstavby plynárenského zaUízeníě.  

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Limity území budou respektovány. 

5    Ministerstvo pr]myslu a obchodu ČR Jiné Oblast elektroenergetiky 
Do kapitoly eě 6. „ZpUesnEni ploch koridor] vymezených v Politice územního 
rozvoje ČR a vymezení ploch koridor] nadmístního a celomEstského významu 
technická infrastruktura" požadujeme doplnit konkrétní popis aktuálnE Uešených 
zámEr] pUenosové soustavy. Plochy a koridory pUenosové soustavy, které jsou 
nyní Uešeny samostatnou aktualizaci č. ň ZÚR hl. m. Prahy, bude aktualizace 
vyplývající ze zprávy o uplatOování ZÚR respektovat v plném rozsahu. Jedná se o 
zámEry v souladu se zámEry uvedenými pod body E14 a E1Ř v Politice územního 
rozvoje ČR ve znEní aktualizace č. 1. 
1. zdvojení vedení Čechy StUed — Chodov Ěnový zámEr) 
Ň. zdvojení vedení Hradec — Teporyje, který nahrazuje zámEr Z/50Ň/TE Vedení 
400 kV Výškov-Teporyje 
ň. úprava trasy koridoru Z/501/TE Vedení 400 kV — nasmyčkování TR Praha 
Sever na vedení V410, a to v místE zaústEní do nové plánované rozvodny Praha 
Sever. 
 
Dále požadujeme, aby zmEny uvedené v Uízení respektovaly stávající i výhledová 
zaUízení pro rozvod elektrické energie v majetku ČEZ Distribuce a.s., včetnE jejich 
ochranných pásem dle §46 a §řŘ zákona č.45Ř/Ň000 Sb., ve znEní pozdEjších 
pUedpis].  

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
ZávEry z ůktualizace č. ň ZÚR hl.m. Prahy bude koordinovány s pUípadnou 
ůktualizací ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze Zprávy. 
Všechny stavby v území musí v souladu se zákonem č. 1Řň/Ň006 Sb.,o územním 
plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně, v platném znEní respektovat 
koridory a plochy vymezené uzemnE plánovací dokumentací. 

7    Ministerstvo vnitra ČR Souhlas Na základE Vašeho oznámení č.j.: MHMP ňŘ16Ňň/Ň017 ze dne 14. ň. Ň017 a po 
provEUení u odborných garant] Ministerstva vnitra ČR Vám sdEluji, že ke 
zpracovanému Návrhu zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 
v uplynulém období ĚUíjen Ň014 – bUezen Ň017ě neuplatOujeme, z hlediska naší 
p]sobnosti, žádné pUipomínky. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
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122    Ministerstvo zdravotnictví ČR     

174    Ministerstvo zemEdElství Souhlas K Návrhu zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy nemáme z 
hlediska vodohospodáUského žádné pUipomínky. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 

3    Ministerstvo životního prostUedí ČR Jiné Magistrát hlavního mEsta Prahy, odbor územního rozvoje Ědále jen „Magistrát 
HMP“ě, jako pUíslušný orgán územního plánování podle ustanovení § 7 odst. 1 
písm. aě zákona č. 1Řň/Ň006 Sb., o územním plánování a stavebním Uádu, ve 
znEní pozdEjších pUedpis] Ědále jen „stavební zákon“ě oznámil, že zpracoval dle § 
4Ň odst. 1 stavebního zákona návrh Zprávy o uplatOování ZÚR HMP Ědále jen 
„Zpráva“ě a vyzval MŽP k uplatnEní vyjádUení s požadavky na obsah Zprávy a 
dále uplatnEní stanoviska zpracovaného podle kritérií pUílohy č. Ř k zákonu č. 
100/Ň001 Sb., o posuzování vliv] na životní prostUedí, ve znEní pozdEjších 
pUedpis] Ědále jen „zákon o posuzování vliv] na životní prostUedí“ě k potUebE 
posouzení ZÚR HMP z hlediska vliv] na životní prostUedí. 
 
I. MŽP uplatOuje na základE ustanovení § 4Ň odst. 1 stavebního zákona 
následující vyjádUení s požadavky na obsah Zprávy. 
Z hlediska obecné ochrany pUírody a krajiny: 
V odst. aě pUedloženého návrhu Zprávy je potUeba aktualizace ZÚR HMP 
zd]vodOována novými skutečnostmi, mezi nimiž je uvedena také „potUeba 
provEUení vymezení regionální a nadregionální úrovnE územního systému 
ekologické stability“ Ědále jen „ÚSES“ě. MŽP jako orgán ochrany pUírody pUíslušný 
podle § 7ř odst. ň písm. aě zákona č. 114/1řřŇ Sb., o ochranE pUírody a krajiny, 
ve znEní pozdEjších pUedpis] Ědále jen „zákon o ochranE pUírody a krajiny“ě k 
„vymezování a hodnocení nadregionálního systému ekologické stability" požaduje 
tuto odrážku vypustit z pUehledu nových skutečností/podmínek uvedených v odst. 
aě Zprávy. Tuto potUebu totiž nelze Ěna rozdíl od dalších vyjmenovaných položekě 
považovat za novou skutečnost ani podmínku ve smyslu § 5 odst. 6 stavebního 
zákona. 
PotUeba revidovat ÚSES však m]že vyplynout z hodnocení provádEného 
pUíslušným orgánem ochrany pUírody ve smyslu jeho p]sobnosti dle zákona o 
ochranE pUírody a krajiny k „vymezování a hodnocení ÚSES" nebo z konkrétních 
problém] v území identifikovaných napU. v rámci územnE analytických podklad], z 
vyhodnocení souladu ZÚR HMP s právními pUedpisy či s Politikou územního 
rozvoje, pUípadnE z podnEt] mEstských částí. ZjištEnými skutečnostmi, resp. 
problémy uvedenými v části bě Zprávy, pUípadnE návrhy mEstských částí v části dě 
Zprávy, pak m]že být tato potUeba od]vodnEna. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude akceptován. 
Do Zprávy bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny Ěaktualizaceě vymezení 
ÚSES. 

3    Ministerstvo životního prostUedí ČR Jiné Z hlediska ochrany ovzduší: 
V návaznosti na plánovanou aktualizaci požadujeme, aby v rámci nových 
skutečností, které jsou d]vodem pro poUízení aktualizace ZÚR HMP, byl rovnEž 
zohlednEn Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha Ědále jen také 
„Program“ě, který byl vydán opatUením obecné povahy a nabyl účinnosti dne 1ň. 
června Ň016. Tento požadavek mimo jiné vyplývá z Politiky územního rozvoje - 
kapitoly ň.Ň bodu ňř písm. eě. Zejména požadujeme zahrnout jednotlivá opatUení 
Programu do aktualizace ZÚR HMP. 
V návaznosti na výše uvedené požadujeme obsah Zprávy doplnit o informace o 
dosavadním naplOování ZÚR HMP, zejména: 

dopravní infrastruktury a Ň.4.ň Tvorba a ochrana životního prostUedí v bodech a ě - 
c). 

požadujeme uvést zhodnocení, jakým zp]sobem byly zohlednEny pUedpokládané 
limity životního prostUedí a ochrany veUejného zdraví pUi umís[ování obytných a 
jiných citlivých funkcí, zejména podél tras kapacitních komunikací, a dále jakým 
zp]sobem byly vytváUeny územní pUedpoklady pro splnEní cílových imisních limit] 
na území mEsta. Jedná se o pr]Uezové opatUení, které se opakuje v rámci kapitol 
Ň a ň. Považujeme za vhodné zhodnotit zp]sob jeho naplOování vždy ve vztahu k 
pUíslušné kapitole ZÚR HMP Ětj. napU. bod ň.1.1 písm. kě, ň.1.Ň písm. gě, atd.ě. 

podmínky hě „umístEní kapacitního terminálu autobusové dopravy a záchytného 
parkovištE P+R“. 

ní podmínky hě 
„vyloučení nár]stu individuální automobilové dopravy ve spádovém území“. 

zp]sobem byla Uešena dopravní obsluha území pUi preferování hromadné 
dopravy. 

 4.1 Oblast stávajícího celomEstského centra požadujeme zhodnotit, 
jakým zp]sobem byl naplOován úkol pro podrobnEjší územnE plánovací 
dokumentaci bě „ovEUit podmínky pro omezení vjezdu individuální dopravy do 
centrální části mEsta, zejména památkové rezervace v hlavním mEstE Praze“. 

požadujeme zhodnotit pr]Uezové opatUení ke snižování negativních vliv] provozu 
na okolní území v podobE zakládání pás] zelenE na konkrétních v ZÚR 
uvedených lokalitách pod písmeny cě - eě. Dále požadujeme zhodnotit naplOování 
podmínky fě „optimalizace rozsahu tunelových úsek] a jejich výdech] z hlediska 
vlivu na ovzduší a obyvatele, zejména v oblasti Suchdola, aplikace účinných 
odsávacích zaUízení“ a také naplOování úkol] pro podrobnEjší územnE plánovací 
dokumentaci s dopadem na kvalitu ovzduší uvedených pod písmeny aě, eě, fě a gě. 

tUídy napojené na Pražský okruh ĚSilniční okruh kolem Prahyě požadujeme 
zhodnotit, jakým zp]sobem byla naplOována podmínka aě „pUevedení podstatné 
části zatížení automobilovou dopravou v relaci hl. m. Praha - ostatní území ČR na 
technicky vybavené kapacitní komunikace pUevážnE mimo obytnou zástavbu“. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavky budou částečnE akceptovány. 
Do obecných bod] do kapitoly Ň, budou doplnEny body které vyplývají z Programu 
zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha a v obecné rovinE nejsou v kapitole 
2 uvedeny. 
 
Zhodnocení naplOování jednotlivých uvedených bod] vzhledem k podrobnosti 
dokumentace ZÚR není pUedmEtem obsahu Zprávy. NEkteré uvedené body se 
týkají konkrétních požadavku na úkol] pro podrobnEjší územnE plánovací 
dokumentaci, proto je není možné zhodnotit v rámci Zprávy, vztahují se k jiné 
dokumentaci. 
 
K problematice bodu 3.2.6 - Navržená úprava reaguje na probEhlé zmEny v 
koncepci i reálné kroky, které se s územím Masarykova nádrží pojí. Nelze pUijmout 
požadavek na žádné navýšení osobní dopravy v území, které má potenciál 
terminálu veUejné dopravy z letištE do centra mEsta, je napojeno na metro, vlaky i 
tramvaje. SamozUejmE se pUedpokládá, že vEtšina obsluhy území bude Uešena 
veUejnou dopravou, ale absolutní požadavek nelze, i s ohledem na požadavky 
vyplývající z jiných právních pUedpis], splnit pokud má dojít ke smysluplné 
transformace zanedbaného území v centru mEsta. 
 
Problematika "pUi preferování hromadné a nemotorové dopravy" - Požadavek 
nebude akceptován. 
PodrobnEjší územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE 
všechny zp]soby dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole Ň. 
 
Problematika bodu b) čl. 5.1.Ň.Ř - LibeOská spojka - Požadavek bude částečnE 
akceptován. 
Bod bě bude pUeformulován - "vedení LibeOské spojky v pUimEUeném rozsahu v 
tunelu tak," 
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podmínek dě, hě a lě. 
- RuzynE ĚLetištE Václava Havla Prahaě 

požadujeme zhodnotit naplOování podmínky iě „pravidelné periodické ovEUování 
imisní situace zájmového území okolí letištE s využitím mobilní mEUící techniky“. 

podmínky aě „využívání centrálních, popUípadE alternativních zdroj] tepla pUi 
navrhování nových staveb a pUi zmEnách stávajících staveb, pokud je to technicky 
možné a ekonomicky pUijatelné“ a úkolu pro podrobnEjší územnE plánovací 
dokumentaci bě „ovEUit možnost napojení nové navrhované zástavby na CZT“. 
 
Ke zmEnám, které jsou navrženy ve ZprávE pro účely aktualizace ZÚR HMP, 
uvádíme následující: 
Požadujeme vysvEtlení požadavku na zmEnu formulace bodu cě v úkolech pro 
podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci v kapitole ň.Ň.6. Z hlediska kvality 
ovzduší považujeme redukci dopravy v obydlených částech mEst za pUínosnou. 
 
Dále požadujeme vysvEtlit vynechání slov "pUi preferování hromadné a 
nemotorové dopravy" v bodE bě kapitoly 4.Ň.1 a vynechání slov „pUi preferování 
dopravy hromadné“ v bodE cě kapitoly 4.Ň.Ň, v bodE bě kapitoly 4.Ň.ň a v bodE dě 
kapitoly 4.3.1. Podpora veUejné hromadné dopravy a její preference patUí mezi 
opatUení Programu Ěviz opatUení ůB5, ůBř-12). 
Požadujeme vysvEtlit navrhované odstranEní slov „v maximální míUe v tunelu“ z 
podmínky "Vedení LibeOské spojky v maximální míUe v tunelu tak, aby byly 
omezeny zásahy do stávající zástavby a negativní vlivy dopravy na území podél 
ulice Zenklovy" v rámci kapitoly 5.1.Ň.Ř LibeOská spojka, SpoUilovská spojka. 

3    Ministerstvo životního prostUedí ČR Jiné Z hlediska ochrany vod: 
K odst. aě Zprávy sdElujeme, že dne Ň1. prosince Ň015 vláda České republiky 
schválila plány pro zvládání povodOových rizik v povodí Labe, Dunaje a Odry 
usnesením č. 10ŘŇ. MŽP, jako pUíslušným správním orgánem ve smyslu 
ustanovení § Ň5 odst. 5 zákona č. Ň54/Ň001 Sb., o vodách a o zmEnE nEkterých 
zákon] Ěvodní zákoně, ve znEní pozdEjších pUedpis], byly plány pro zvládání 
povodOových rizik vydány jako opatUení obecné povahy a jsou platné do roku 
Ň0Ň1 Ědo doby schválení jejich první aktualizaceě. Dne Ň1. prosince Ň015 byly také 
vládou České republiky schváleny národní plány povodí Labe, Odry a Dunaje 
usnesením č. 10Řň, které byly dne 1Ň. ledna Ň016 Ministerstvem zemEdElství, 
jako pUíslušným správním orgánem ve smyslu ustanovení § Ň5 odst. 4 vodního 
zákona, vydány jako opatUení obecné povahy. PUíslušné krajské úUady také dle § 
Ň4 odst. 1ň vodního zákona schválily do ň0. června Ň016 všech deset plán] 
dílčích povodí v České republice. 
K odst. eě 6. Zprávy doplOujeme, že v současné dobE probíhá výstavba nové 
vodní linky ÚstUední čistírny odpadních vod na CísaUském ostrovE s 
pravdEpodobným dokončením v roce Ň01Ř, a to z d]vodu splnEní požadavk] 
současné národní i evropské legislativy na kvalitu vypouštEných vyčištEných 
odpadních vod. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavky budou částečnE akceptovány. 
Dokumentace ZÚR hl. m. Prahy vzhledem ke své podrobnosti záplavová území 
vodních tok] nevymezuje. 
Obecné požadavky týkající se protipovodOové ochrany jsou uvedeny v kapitole Ň. 
Plány pro zvládání povodOových rizik jsou dále zohlednEny v podrobnEjší územnE 
plánovací dokumentaci. 
Formulace týkající se ÚstUední čistírny odpadních vod Praha budou v textu 
aktualizovány. 
 

3    Ministerstvo životního prostUedí ČR Jiné II. MŽP na základE § 4Ň odst. 1 stavebního zákona a podle ustanovení § 10i odst. 
2 zákona o posuzování vliv] na životní prostUedí s pUihlédnutím ke kritériím pUílohy 
č. Ř k zákonu o posuzování vliv] na životní prostUedí, a to zejména k obsahu 
koncepce a charakteristice vliv] koncepce na životní prostUedí a veUejné zdraví a 
charakteristice dotčeného území, vydává níže uvedené stanovisko a zároveO 
stanovuje podrobnEjší požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vliv] 
aktualizace ZÚR HMP na životní prostUedí: 
ůktualizace ZÚR HMP m]že mít významný vliv na životní prostUedí, a proto je 
nezbytné provést její posouzení z hlediska jejích vliv] na životní prostUedí, a to v 
plném rozsahu dle pUílohy stavebního zákona. 
 
Od]vodnEní: 
Porovnání s relevantními kritérii pro zjiš[ovací Uízení dle pUílohy č. Ř k zákonu o 
posuzování vliv] na životní prostUedí: 
1. Obsah koncepce, zejména s ohledem na: 
a. účelnost stanovených variant Uešení k dosažení sledovaných cíl] koncepce – 
variantní Uešení aktualizace ZÚR HMP nebylo ve fázi Zprávy navrženo. Nebudou-
li však v rámci zpracování vyhodnocení pUedpokládaných vliv] ZÚR HMP na 
udržitelný rozvoj území části B, tedy vyhodnocení vliv] na evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti, vyloučeny významné negativní vlivy aktualizace ZÚR 
HMP na lokality soustavy NůTURů Ň000, bude muset poUizovatel zpracovat 
varianty Uešení, jejichž cílem bude negativní vlivy na území vyloučit nebo v 
pUípadE, že vyloučení není možné, alespoO zmírnit. 
b. míru, v jaké koncepce stanoví rámec pro zámEry a jiné činnosti, a to bu@ 
vzhledem k jejich umístEní, povaze, velikosti a provozním podmínkám nebo z 
hlediska požadavk] na pUírodní zdroje – Zpráva obsahuje Uadu námEt] na 
aktualizaci ZÚR HMP, mezi nimiž se vyskytují návrhy stanovující rámec pro 
budoucí povolení zámEr]. Jedná se zejména o rozvojové zámEry koridor] 
dopravní infrastruktury – zpUesnEní koridor] železniční dopravy dle ůktualizace č. 
1 Politiky územního rozvoje ČR ĚPÚR ČRě, provEUení a úprava tras koridor] 
vysokorychlostních tratí ĚVRTě, úprava vedení koridor] tramvajových tratí v 
oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a Troja či rozšíUení koridoru mEstského okruhu 
o trasu tunelu pod Bílou skálou. 
c. míru, v jaké ovlivOuje jiné koncepce – aktualizace ZÚR HMP má vztah k UadE 
dokument] na národní i regionální úrovni Ěúzemní plán hl. m. Prahy, v budoucnu 
Metropolitní plán, další aktualizace ZÚR HMP, dopravní koncepceě. V rámci 
zpracování ůktualizace ZÚR HMP bude také provEUen soulad s republikovými 
prioritami vymezenými v ůktualizaci č. 1 PÚR ČR. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Na základE stanoviska dotčeného orgánu bude pro návrhovou dokumentaci 
zpracováno vyhodnocení vliv] aktualizace ZÚR Hl.m. Prahy na životní prostUedí. 
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d. význam koncepce pro začlenEní požadavk] na ochranu životního prostUedí a 
veUejné zdraví, zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje – ZÚR HMP, 
jakožto územnE plánovací dokumentace, je koncepcí s významným potenciálem 
pro začlenEní požadavk] na ochranu životního prostUedí a veUejného zdraví. 
e. vliv koncepce na udržitelný rozvoj dotčeného území ĚvčetnE sociálnE-
ekonomických aspekt]ě – pUedmEtná aktualizace ZÚR HMP m]že mít vliv mimo 
jiné na zlepšení dopravní obslužnosti Prahy prostUednictvím navrhovaných 
rozvojových zámEr] dopravní infrastruktury, a v úhrnu tedy i na zajištEní 
pUedpoklad] pro udržitelný rozvoj území. 
f. problémy životního prostUedí a veUejného zdraví, které jsou závažné pro 
koncepci – stávající zatížení obyvatel dotčeného území hlukem, prašností, 
vibracemi či emisemi znečiš[ujících látek do ovzduší. 
g. význam koncepce pro implementaci požadavk] vyplývajících z právních 
pUedpis] Evropského společenství týkajících se životního prostUedí a veUejného 
zdraví ĚnapU. plány a programy v oblasti odpadového hospodáUství nebo ochrany 
vod) – ůktualizace ZÚR HMP má mimo jiné naplOovat opatUení vyplývající z 
platných plán] pro zvládání povodOových rizik v povodí Labe, Dunaje a Odry a z 
platných národních plán] povodí Labe, Odry a Dunaje a také opatUení z Programu 
zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha - CZ01. 
 
Ň. Charakteristika vliv] koncepce na životní prostUedí a veUejné zdraví a 
charakteristika dotčeného území, zejména s ohledem na: 
a. pravdEpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivu – v rámci pUedmEtné 
aktualizace ZÚR HMP lze pUedpokládat vlivy trvalé a nevratné, napU. z hlediska 
zábor] p]dy zemEdElského p]dního fondu Ědále jen „ZPF“ě pUi zpUesOování a 
úpravE tras dopravních koridor]. 
b. kumulativní a synergickou povahu vlivu – dotčené území se nachází v 
zastavEném území, je v nEm realizována či plánována celá Uada jiných zámEr], a 
proto lze s určitostí pUedpokládat kumulativní a synergické vlivy, jejichž povahu je 
nutné vyhodnotit. 
c. pUeshraniční povahu vlivu – pUeshraniční vlivy vzhledem k vzdálenosti 
dotčeného území od okolních stát] nejsou pUedpokládány. 
d. rizika pro životní prostUedí a veUejné zdraví vyplývající z provedení koncepce 
ĚnapU. pUi pUírodních katastrofách, pUi haváriíchě – v rámci provádEní aktualizace 
ZÚR HMP se nepUedpokládají rizika pro životní prostUedí a veUejné zdraví v 
souvislosti s pUírodními katastrofami či haváriemi. 
e. závažnost a rozsah vlivu Ěpočet obyvatel, který by mohl být pravdEpodobnE 
zasaženě – vzhledem k velkému počtu obyvatel žijících v dotčeném území m]že 
mít pUedmEtná aktualizace ZÚR HMP potenciál závažných a rozsáhlých vliv]. 
f. d]ležitost a zranitelnost oblasti, která by mohla být zasažena, s ohledem na: 
i. zvláštní pUírodní charakteristiku nebo kulturní dEdictví – nelze vyloučit vliv u 
vypuštEní podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území v kapitole 
ň.Ň.6 Ě„mEUítko nové zástavby respektující okolní historickou strukturu“ě a rovnEž 
zrušení vEtšiny rozvojových oblastí zelenE vymezených v aktuálnE platných ZÚR 
HMP Ětyto už nadále nebudou součástí dokumentace ZÚR HMPě či rozšíUení 
koridoru mEstského okruhu o trasu tunelu pod pUírodní památkou Ědále jen „PP“ě 
Bílá skála. 
ii. hustotu obyvatel, osídlení a míru urbanizace – vliv m]že mít kupUíkladu zrušení 
kapitoly ň.1.1 ŠtErboholy – Dolní MEcholupy – Dubeč ĚR/1ě, díky čemuž již 
nebude pUedpokládána výstavba nové plnohodnotné mEstské, pUevážnE obytné 
čtvrti, včetnE občanské vybavenosti, komerčních areál] a využití pro školství, či 
zrušení kapitoly ň.Ň.1 LetOany – ůvia ĚT/1ě, týkající se rozsáhlé pUestavby území 
bývalého pr]myslového areálu pro vytvoUení plnohodnotné mEstské čtvrti. 
Dotčené území má urbanizovaný charakter s vysokou hustotou obyvatel. 
iii. pUekročení norem kvality životního prostUedí nebo mezních hodnot – s 
rozvojem dopravní infrastruktury je pUedpokládáno vEtší zatížení obyvatel výše 
zmínEnými negativními vlivy. Z tohoto d]vodu je nutné posoudit rozvoj dopravní 
infrastruktury, pUedevším v souvislosti se stanovenými mezními hodnotami 
imisních limit] pro ochranu lidského zdraví v dotčeném území. Vlivy nelze vyloučit 
ani u vypuštEní úkolu pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci v kapitole 
ň.Ň.Ř Ě„navrhnout charakter a strukturu nové zástavby, která bude reagovat na 
charakter navazujících čtvrtí pUi západní a východní stranE území“ě. 
iv. kvalitu p]dy a intenzitu jejího využívání – pUi zpUesOování a úpravE tras 
dopravních koridor] lze pUedpokládat negativní vliv v podobE zábor] p]dy a 
současného odnEtí jejích p]vodních funkcí. 
g. dopad na oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem ochrany na národní, 
komunitární nebo mezinárodní úrovni – z d]vodu rozšíUení koridoru mEstského 
okruhu o trasu tunelu pod PP Bílá skála lze pUedpokládat negativní ovlivnEní této 
PP. 
 
ň. PUedpokládaný pUínos posouzení koncepce ve vztahu k posouzení jiných 
koncepcí zpracovávaných na odlišných úrovních v téže oblasti – posouzení 
aktualizace ZÚR HMP z hlediska jejích vliv] na životní prostUedí má pUedevším 
zajistit její environmentální integritu a prevenci závažných či nevratných 
poškození životního prostUedí a lidského zdraví a zároveO podporovat udržitelný 
rozvoj území. 
 
 

3    Ministerstvo životního prostUedí ČR Jiné MŽP jako dotčený orgán pUi poUizování zásad územního rozvoje v souladu s § 10i 
odst. Ň zákona o posuzování vliv] na životní prostUedí stanovuje níže uvedené 
podrobnEjší požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vliv] aktualizace ZÚR 
HMP na životní prostUedí. ObecnE však platí ta zásada, že MŽP požaduje 
zpracovat vyhodnocení vliv] aktualizace ZÚR HMP na životní prostUedí v takové 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Na základE stanoviska dotčeného orgánu bude pro návrhovou dokumentaci 
zpracováno vyhodnocení vliv] aktualizace ZÚR Hl.m. Prahy na životní prostUedí. 
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podrobnosti, jaká odpovídá mEUítku zpracování aktualizace ZÚR HMP a ve 
ZprávE uvedeným návrh]m na aktualizaci ZÚR HMP. 
 
PUi zpracovávání vyhodnocení vliv] aktualizace ZÚR HMP na životní prostUedí 
doporučujeme vycházet z „Metodického doporučení pro vyhodnocení vliv] PÚR 
ČR a ZÚR na životní prostUedí“ zveUejnEného ve VEstníku MŽP Ěročník XV – únor 
2015 – částka Ňě. 
1. U všech nových či upravených opatUení Ěnávrh]ě požadujeme vyhodnotit jejich 
vlivy na životní prostUedí a veUejné zdraví. Vyhodnocení vliv] na životní prostUedí a 
veUejné zdraví musí obsahovat vyhodnocení vliv] všech vymezených Ěnových i 
upravenýchě ploch, koridor], oblastí a os jednotlivE, a to na všechny složky 
životního prostUedí. Posuzují se vlivy na veUejné zdraví a životní prostUedí, 
zahrnující vlivy na živočichy a rostliny Ězejména vlivy aktualizace ZÚR HMP na 
fragmentaci krajiny, stUety s migračními trasami živočich] a zachování migrační 
propustnostiě, ekosystémy, p]du, horninové prostUedí, vodu, ovzduší, klima a 
krajinu Ězejména krajinný rázě, pUírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky 
a na jejich vzájemné p]sobení a souvislosti. 
Ň. PUi novém vymezování ploch a koridor] v maximální možné míUe provEUovat 
Uešení ve variantách nebo alternativách a tyto varianty nebo alternativy následnE 
náležitE vyhodnotit a porovnat. V pUípadE variantního Uešení zámEru vyhodnotí 
posuzovatel všechny dostupné varianty v aktualizaci ZÚR HMP z hlediska jejich 
pUípustnosti ĚpUípustné, podmínEnE pUípustné, nepUípustnéě se zájmy ochrany 
pUírody. U varianty podmínEnE pUípustné navrhne posuzovatel pUípadná opatUení, 
která by vyloučila, snížila, zmírnila nebo kompenzovala negativní vliv na zájmy 
ochrany pUírody. Dále porovná varianty a stanoví jejich poUadí z hlediska vliv] na 
chránEná území a v závEru konstatuje nejpUijatelnEjší variantu. V pUípadE, že dle 
názoru posuzovatele je možné najít vhodnEjší Uešení, která nejsou v aktualizaci 
ZÚR HMP zahrnuta, je možné je ve vyhodnocení uvést a doporučit zaUazení 
varianty návrhu do aktualizace. 
ň. Požadujeme vyhodnotit všechny pUípadné varianty dopravních koridor], 
pUičemž pUi umís[ování koridor] dopravních staveb je tUeba zohlednit stávající 
úroveO znečistEní dané lokality vzhledem k dodržování imisních limit] 
stanovených v pUíloze č. 1 k zákonu č. Ň01/Ň01Ň Sb., o ochranE ovzduší Ězákon o 
ochranE ovzdušíě, ve znEní pozdEjších pUedpis]. 
4. Požadujeme vyhodnotit vliv novE vymezených, aktualizovaných nebo jinak 
upravených zámEr] na dotčená zvláštE chránEná území ĚZCHÚě kategorie CHKO, 
NPR, NPP, PR a PP, pUičemž je nutno posoudit, zda tyto zámEry respektují limity 
využití území. Je nezbytné vyhodnotit, zda v d]sledku realizace zámEr] nem]že 
dojít k ohrožení pUedmEt] a cíl] ochrany dotčených ZCHÚ. V rámci vyhodnocení 
požadujeme navrhnout pUípadná opatUení, která vyloučí, sníží nebo budou 
kompenzovat negativní vliv na ZCHÚ. 
5. V rámci vyhodnocení vliv] aktualizace ZÚR HMP na životní prostUedí musí být 
provedeno i vyhodnocení kumulativních a synergických vliv]. Vyhodnocení vliv] 
na životní prostUedí je tUeba zpracovat jak na úrovni konkrétních ploch a koridor] 
Ěliniové stavby, rozvojové plochy atd.ě, tak pro návrh aktualizace ZÚR HMP jako 
pro celek s ohledem na širší vztahy a vazby a v souvislosti se stavem území a 
zámEry v území schválenými k realizaci či zámEry uvažovanými. 
6. Posoudit vliv hájených koridor] pro liniové stavby na odtokové pomEry, resp. na 
zhoršení povodOového nebezpečí. ObdobnE vyhodnotit vliv jednotlivých zámEr] 
na dotčené vodní útvary. Vyhodnotit, zda je vyloučena možnost zhoršení stavu či 
potenciálu nebo nedosažení dobrého stavu či potenciálu dotčených vodních 
útvar] následkem realizace zámEr]. 
7. Vyhodnotit zmEnu vodního režimu krajiny v souvislosti s navrženými plochami a 
koridory a zároveO stanovit limity pro využívání území, jejichž dodržení je 
nezbytné pro zachování pUíznivých odtokových pomEr]. PUedevším u navržených 
ploch a koridor] je d]ležité vyhodnotit vliv na charakter odvodnEní oblasti v 
souvislosti s navrhovanou zástavbou a stanovit limity tak, aby v d]sledku 
realizace zámEr] nebylo následnE nezbytné budovat technická opatUení pro 
zadržení vody v krajinE, ochranu sídel apod. 
Ř. Požadujeme vyhodnocení záboru ZPF novE navržených či upravených ploch a 
koridor]. Dále požadujeme zejména uvést pUekryv návrhových ploch s plochami I. 
a II. tUídy ochrany ZPF a s plochami ostatních tUíd ochrany. 
ř. U novE navržených či upravených koridor] a ploch vyhodnotit zásah do lesních 
porost] či ochranného pásma lesa. 
10. U novE navržených či upravených ploch a koridor] požadujeme vyhodnotit 
vlivy na lokality výskytu zvláštE chránEných druh] rostlin a živočich] s národním 
významem. V rámci hodnocení je nutné zohlednit zejména, o jaký konkrétní druh 
se jedná s ohledem na jeho bionomii a stanovištní požadavky. 
11. Do grafické části vyhodnocení požadujeme promítnout plochy a koridory 
dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, plochy a koridory pro 
veUejnE prospEšné stavby a zájmy ochrany pUírody a krajiny, které vyplývají ze 
zákona o ochranE pUírody a krajiny, a to zejména ZCHÚ, území evropsky 
významných lokalit ĚEVLě a ptačích oblastí ĚPOě, pUírodní parky, regionální a 
nadregionální ÚSES. Z požadovaného zákresu by mEly být zUejmé možné stUety, 
které je nutno Uešit. 
1Ň. Požadujeme vyhodnotit, zda aktualizace ZÚR HMP naplOuje cíle národních a 
regionálních koncepčních dokument] v oblasti ochrany pUírody a krajiny ĚnapU. 
ůktualizace Státního programu ochrany pUírody a krajiny ČR, Státní politika 
životního prostUedí ČR Ň01Ň - 2020, Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 
2016 - 2025). 
1ň. Požadujeme vyhodnotit soulad plánovaných zámEr] aktualizace ZÚR HMP se 
strategickými dokumenty v oblasti ochrany ovzduší na národní a regionální úrovni, 
které se touto problematikou zabývají – zejména Národní program snižování 
emisí ČR a Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha - CZ01. 
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14. Požadujeme, aby posuzovatel v rámci vyhodnocení vliv] aktualizace ZÚR 
HMP na životní prostUedí vypracoval závEry a doporučení včetnE návrhu 
stanoviska MŽP k návrhu aktualizace ZÚR HMP s uvedením zejména jasných 
výrok], zda lze z hlediska negativních vliv] na životní prostUedí: 
a. s jednotlivou plochou, koridorem, oblastí či osou souhlasit nebo souhlasit s 
podmínkami včetnE jejich upUesnEní, anebo nesouhlasit Ěpouze u novE 
navržených či upravených ploch či koridor]ě, 
b. s aktualizací ZÚR HMP jako celkem souhlasit nebo souhlasit s podmínkami 
včetnE jejich upUesnEní, anebo nesouhlasit. 
V pUípadE vyhodnocení variant se m]že výrok k jednotlivým variantám lišit. 

3    Ministerstvo životního prostUedí ČR Jiné MŽP obdrželo stanovisko pUíslušného orgánu ochrany pUírody z hlediska možného 
významného vlivu dle § 45i odst. 1 zákona o ochranE pUírody a krajiny se 
závErem, že návrh Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 
nem]že mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti 
(stanovisko Magistrátu hlavního mEsta Prahy, odboru ochrany prostUedí, pod č. j. 
MHMP 50ňř1Ř/Ň017 ze dne ň1. ň. Ň017ě. MŽP nebyla doručena stanoviska 
dalších pUíslušných orgán] ochrany pUírody, a sice ůOPK ČR, Regionálního 
pracovištE StUední Čechy ĚSprávy CHKO Český krasě, a Odboru výkonu státní 
správy I MŽP. 
Pokud všechny pUíslušné orgány ochrany pUírody vyloučí významné vlivy na 
pUíznivý stav pUedmEt] ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a 
ptačích oblastí, není nutné zpracovávat v rámci vyhodnocení pUedpokládaných 
vliv] ZÚR HMP na udržitelný rozvoj území část B, tedy vyhodnocení vliv] na 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 
UpozorOujeme však, že pokud dojde na základE uplatnEných požadavk] na 
obsah Zprávy pUedevším ze strany mEstských částí a obcí a dotčených orgán] ke 
zmEnám Zprávy ve smyslu doplnEní nových, dosud v návrhu Zprávy neuvedených 
skutečností Ěnových ploch, koridor] apod.ě, je nutné upravený návrh Zprávy 
opEtovnE pUedložit MŽP k posouzení a pUípadnému doplnEní požadavk] na obsah 
a rozsah vyhodnocení z hlediska vliv] na životní prostUedí. V tomto pUípadE 
rovnEž požadujeme společnE se Zprávou pUedložit nová stanoviska orgán] 
ochrany pUírody dle § 45i zákona o ochranE pUírody a krajiny. 
V pUípadE, že pUíslušné orgány ochrany pUírody nevyloučí ve svých stanoviscích 
dle § 45i odst. 1 zákona o ochranE pUírody a krajiny významný vliv aktualizace 
ZÚR HMP na lokality soustavy NůTURů Ň000, musí být aktualizace ZÚR HMP 
pUedmEtem posouzení podle § 45i odst. Ň až 11 zákona o ochranE pUírody a 
krajiny. 
Nelze-li vyloučit negativní vliv koncepce nebo zámEru na takové území, musí 
pUedkladatel již ve fázi návrhu aktualizace ZÚR HMP pUed vydáním stanoviska 
SEů dle § ň7 odst. 6 stavebního zákona zpracovat varianty Uešení, jejichž cílem je 
negativní vliv na území vyloučit nebo v pUípadE, že vyloučení není možné, alespoO 
zmírnit. Na základE výše uvedeného požadujeme zohlednit doručená stanoviska 
dle § 45i odst. 1 zákona o ochranE pUírody a krajiny. 
 
Požadavky na vyhodnocení vliv] aktualizace ZÚR HMP na území NůTURů Ň000 
Ěpro pUípad, že nEkterý z orgán] ochrany pUírody nevyloučí významné vlivy 
aktualizace ZÚR HMP na lokality soustavy NůTURů Ň000ě: 
15. ůutorizovaná osoba musí vyhodnotit veškeré pUedložené varianty aktivit z 
aktualizovaných ZÚR HMP ĚpopU. varianty, které byly po domluvE s ní doplnEny 
poUizovatelemě z hlediska jejich pUípustnosti ĚpUípustné, podmínEnE pUípustné, 
nepUípustnéě s ochranou EVL a PO a také jejich pUedmEt] ochrany. U varianty 
podmínEnE pUípustné se navrhnou pUípadná opatUení, která by vyloučila, zmírnila 
nebo kompenzovala negativní vliv na tyto chránEné lokality. ůutorizovaná osoba 
porovná varianty a stanoví jejich poUadí z hlediska vliv] na EVL, PO a jejich 
pUedmEt ochrany a územní celistvost a ve svém závEru konstatuje nejpUijatelnEjší 
variantu ve vztahu k zájm]m ochrany pUírody. V pUípadE, že dle jejího názoru je 
možné najít vhodnEjší Uešení, která nejsou v aktualizovaných ZÚR HMP zahrnuta, 
je možné jej ve vyhodnocení uvést a doporučit zaUazení varianty zámEru. Z 
uvedeného vyplývá, že v závEru vyhodnocení musí být provedeno porovnání 
hodnocených variant a doporučení té, která má co nejmenší negativní vlivy na 
území EVL a PO. PUitom všechny varianty mající významné negativní vlivy na 
území EVL a PO jsou z hlediska ochrany tEchto území nepUijatelné Ějestliže je 
aktualizace ZÚR HMP obsahuje, nem]že autorizovaná osoba navrhnout 
souhlasné stanovisko SEůě. 
16. ZávEry vyhodnocení vliv] na území EVL a PO musí být zd]vodnEny a jasnE 
formulovány. To znamená, že musí být provedeno vyhodnocení nových 
Ěupravovanýchě aktivit navrhovaných v aktualizovaných ZÚR HMP ve vztahu ke 
konkrétním územím EVL a PO a dotčeným pUedmEt]m ochrany, avšak v 
podrobnosti odpovídající informacím poskytnutým ZÚR HMP. U každé hodnocené 
aktivity ze ZÚR HMP je nutné uvést bodové ohodnocení vlivu včetnE komentáUe 
Ězd]vodnEníě. V závEru vyhodnocení je nezbytné uvést, zda aktualizované ZÚR 
HMP jako celek nebudou mít významné negativní vlivy na EVL a PO. PUípadnE, 
nelze-li kv]li obecnosti ZÚR HMP Ěnavrhovaných aktivitě vyhodnotit vlivy na území 
EVL a PO, je tUeba v závEru vyhodnocení uvést, že toto musí být provedeno pUi 
posouzení níže postavené koncepce nebo zámEru. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Na základE stanoviska dotčeného orgánu bude pro návrhovou dokumentaci 
zpracováno vyhodnocení vliv] aktualizace ZÚR Hl.m. Prahy na životní prostUedí. 
Na základE stanovisek pUíslušných orgán] ochrany pUírody, které vyloučili vliv na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti nebude tato část v rámci Vyhodnocení 
vliv] na udržitelný rozvoj zpracována. 
 
 
 

3    Ministerstvo životního prostUedí ČR Souhlas Ministerstvo životního prostUedí, odbor výkonu státní správy Ědále jen „MŽP“ě, jako 
orgán ochrany pUírody s p]sobností na pozemcích d]ležitých pro obranu státu 
podle ust. § 7ř odst. ň písm. vě zákona č. 114/1řřŇ Sb., o ochrany pUírody a 
krajiny, ve znEní pozdEjších pUedpis] Ědále jen „zákon č. 114/1řřŇ Sb.“ě, vydává 
na základE žádosti Magistrátu hlavního mEsta Prahy, odboru územního rozvoje č. 
j. MHMP 1262715/2017 ze dne 9. 8. 2017, toto stanovisko podle ust. § 45i odst. 1 
zákona č. 114/1řřŇ Sb.: 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
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U pUedloženého návrhu „Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hl. m. 
Prahy“, zpracovaného v bUeznu Ň017 Ědále jen „Zpráva“ě, lze vyloučit významný 
vliv na pUíznivý stav pUedmEtu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality 
Ě„EVL“ě Prokopské údolí, označené kódem CZ0110050. 
 
Od]vodnEní: 
Podle ustanovení § 7ř odst. ň písm. vě zákona č. 114/1řřŇ Sb. vykonává MŽP 
p]sobnost orgánu ochrany pUírody pouze na pozemcích a stavbách, které tvoUí 
součást objekt] d]ležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy Ěviz ust. § Ňř 
odst. Ň písm. aě zákona č. ŇŇŇ/1řřř Sb., o zajiš[ování obrany České republiky, ve 
znEní pozdEjších pUedpis]ě; jsou-li tyto pozemky a stavby na území správních 
obvod] správ, národních park] nebo ůgentury, vykonávají p]sobnost orgán] 
ochrany pUírody správy národních park] nebo ůgentura. 
Po prostudování pUedložené Zprávy a na základE ochrany evropsky významných 
lokalit dané ust. § 45c ve spojení s ust. § 45i zákona č. 114/1řřŇ Sb., považuje 
MŽP za zásadní, že pUedmEtná Zpráva neUeší území EVL, které je na území 
Hlavního mEsta Prahy zčásti v p]sobnosti MŽP Ěvybrané pozemky v k. ú. 
Jinoniceě. V daném pUípadE se Zpráva týká prostor] a takových aktivit v jiných 
částech Prahy, že lze vyloučit, že Zpráva m]že mít z hlediska kritérií daných ust. 
§ 45i zákona č. 114/1řřŇ Sb., významný vliv právE na pozemky EVL Prokopské 
údolí v p]sobnosti MŽP. 
Toto stanovisko je vydáno formou vyjádUení podle ust. § 154 zákona č. 500/Ň004 
Sb., správní Uád, ve znEní pozdEjších pUedpis]. 
 

12    Obvodní báOský úUad pro území hl.m. Prahy a kraje 
StUedočeského 

    

13    Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. 
Prahu 

    

8    Státní pozemkový úUad - Krajský pozemkový úUad pro hl. m. 
Prahu 

    

11    Státní úUad pro jadernou bezpečnost     

3)  Vybrané orgány a organizace 
142    Teditelství silnic a dálnic ČR Jiné TSD ČR je státní pUíspEvková organizace zUízená Ministerstvem dopravy, pro 

které vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvoUícím dálnice a silnice I. 
tUídy, zabezpečuje výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I. tUídy, spolupracuje s 
pUíslušnými orgány státní správy včetnE orgán] samosprávy, poskytuje jim 
podklady. Zpracovává pUipomínky k ÚPD, která jsou zároveO podkladem pro 
vyjádUení Ministerstva dopravy, které je v procesu územního plánování dotčeným 
orgánem podle § 4 zákona č. 1Řň/Ň006 Sb., ĚStavební zákoně. 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR HMP bereme na vEdomí. UpozorOujeme, že v 
kapitole cě Vyhodnocení souladu ZÚR s PÚR není v části „Koridory a plochy 
dopravní infrastruktury“ uvedena silniční doprava a koridor kapacitní silnice 
SOKP, resp. koridor dálnice DO ĚPUR článek řřě. 

 Požadavek nebude akceptován. 
Kapitola cě Zprávy nebude doplnEna. Zpráva je ve všech kapitolách koncipována 
tak, že jsou v ní uvádEny pouze zámEry a pasáže, které se mEní. UvádEní jiných 
zámEr], které jsou v ZÚR hl.m. Prahy již obsaženy a nemEní se Ěby[ uvedených v 
PÚRě, je zásahem do tohoto systému a m]že v d]sledku vést ke zpochybnEní 
pasáží, které není d]vod mEnit.  

142    Teditelství silnic a dálnic ČR Jiné K bodu eě Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR/ 
nových ZÚR uplatOujeme následující požadavky na vymezení koridor] VPS 
silniční dopravní infrastruktury. 
• Vymezení koridor] promEnné šíUky pro stávající zámEry zahrnující veškeré 
související stavby a vyvolané pUeložky, tedy včetnE ploch dostatečného rozsahu 
pro Uešení plánovaných MÚK. 
- ZkapacitnEní DO 510 BEchovice - Satalice. 
- Stavby DO 511 BEchovice - D1, DO 51Ř RuzynE - Suchdol, DO 519 Suchdol - 
BUezinEves, DO 5Ň0 BUezinEves - Satalice. 
- PUestavba D7 MÚK ůviatická navazující na plochu DO 51Ř MÚK PUední 
Kopanina. 
- PUestavba DŘ BUezinEves - Zdiby ĚProsecká radiálaě 
- Stavba I/1Ň DO BEchovice - Úvaly 

 PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Koridor veUejnE prospEšné stavby Ědále jen "VPS"ě silniční dopravní infrastruktury 
pro stavbu Pražského okruhu ĚSOKPě v úseku BEchovice – Satalice je již vymezen 
v platných ZUR Hl.m. Prahy pod označním Z/510/DK, v úseku BEchovice-D1pod 
označením Z/50ň/DK, v úseku RuzynE-Suchol-BUezinEves pod označením 
Z/50Ň/DK, v úseku BUezinEves-Satalice pod označením Z/500/DK, pro stavbu 
silnice I/1Ň v úseku SOKP-hranice hl.m. Prahy pod označením Z/50ř/DK. 
 
Požadavek na vymezení prvk] VPS u ostatních staveb bude akceptován. 

142    Teditelství silnic a dálnic ČR Jiné • Vymezení koridor] pro nové zámEry, které jsou sledovány na základE 
vyhodnocení aktuálních dopravnE-inženýrských podklad]. 
- ZkapacitnEní DO 515 Slivenec - TUebonice ĚrozšíUení na ň+ň jízdní pruhyě, 
včetnE úpravy MÚK Slivenec a úpravy MÚK TUebonice související s navazujícím 
zkapacitnEním D5. 
- Modernizace D4 v úseku DO MÚK Lahovice - MÚK Skalka, úprava na parametry 
dálnice. 
- Zkapacitnení D10 v úseku DO MÚK Satalice - MÚK Brandýs nad Labem 
ĚrozšíUení na ň+ň jízdní pruhyě, v souladu s platnou Kategorizací dálnic a silnic l. 
tUídy schválenou MD ČR č.j. ř1Ř/Ň00ř-910-1PK/8 ze dne 15. 9. 2010. 
Koridory pro výše uvedené VPS dopravní infrastruktury požadujeme vymezit jako 
souvislou pUekryvnou plochu bez znázornEní konkrétního technického Uešení. 
Zejména u kUižovatek nelze pUedjímat konkrétní Uešení, pouze ĚnapU. v 
koordinačním výkreseě lze pUipustit schéma zobrazující koordinaci dopravních 
vztah] v území, naznačené Uešení však nelze považovat za závazné. 
Koridory požadujeme vymezit v dostatečné šíUce odpovídající podrobnosti ZÚR a 
v souladu s aktuální technickou dokumentací. 
- Pro novostavby dálnic ĚDOě požadujeme chránit koridor optimálnE v šíUi ň00m s 
odpovídajícím rozšíUením pro MUK a vyvolané pUeložky. 
- Pro zkapacitnEní dálnic požadujeme vymezit koridor v šíUce 150m. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Platné ZUR Hl.m Prahy vymezují koridory dálnic, rychlostních silnic ĚR4 nyní D4ě a 
ĚR10 nyní D10ě,  Pražského okruhu ĚD0ě, v šíUi Ň00m pro stávající úseky a 400m 
pro plánované nové úseky označené jako koridory dálnic, rychlostních silnic, 
Pražského okruhu k upUesnEní v rámci ÚP. Požadavek MD ČR je tedy menší, než 
je vymezeno v platných ZUR. 
PUesné tvary silničních staveb a kUižovatek nejsou Uešeny, což je patrné z grafiky 
výkresu č.Ň plochy a koridory nadmístního významu - dopravní infrastruktura. 
KUižovatky jsou vymezeny plošnE ve tvaru kruhu, pUičemž plánované nové 
kUižovatky jsou označeny jako k upUesnEní v rámci ÚP s pr]mErem kruhu Ř00m, 
který by mEl být více než dostatečný pro umístEní kUižovatky v následných 
stupních územního plánování. 

145    Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Jiné Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ědále jen SŽDCě, vznikla na 
základE zákona č. 77/Ň00Ň Sb., hospodaUí s majetkem státu, který tvoUí pUedevším 
železniční dopravní cesta a plní funkci vlastníka dráhy a oprávnEného investora 

 PoUizovatel bere na vEdomí, 
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pro drážní stavby, zajiš[uje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj 
železniční dopravní cesty. VyjádUení SŽDC se zároveO stává podkladem pro 
zpracování koordinovaného stanoviska Ministerstva dopravy, které je v procesu 
územního plánování dotčeným orgánem podle § 4 zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. 
Z hlediska koncepce rozvoje železniční infrastruktury Vám dáváme následující 
vyjádUení: 
 
Spojení Prahy, letištE Václava Havla Praha a Kladna 
V souvislosti se schválenou Studií proveditelnosti železničního spojení Prahy, 
letištE RuzynE a Kladna pUipravujeme jednotlivé dílčí stavby k realizaci. V 
návaznosti na podmínky schválení Centrální komisí Ministerstva dopravy a podle 
výsledk] projednání s mEstem Prahou a MČ Praha 6 byla provEUena možnost 
Uešení úseku Praha-Dejvice - Praha-Veleslavín raženým tunelem. V loOském roce 
jsme zadali „Studii proveditelnosti železniční spojení Prahy, letištE RuzynE a 
Kladna, doplnEní Ň016“, včetnE zahrnutí ražených tunel] Praha-Dejvice - Praha-
Veleslavín. Toto doplnEní bylo 10.1.Ň017 projednáno na Centrální komisi 
Ministerstva dopravy. 
NovE navržená stopa raženého tunelu je z d]vod] eliminace dopad] na zástavbu 
v nadloží vedena jižnE od současné železniční trati a vybočuje z vymezeného 
koridoru železniční infrastruktury v rámci ZÚR HMP. Jelikož soulad se ZÚR HMP 
je nutnou podmínkou pro další projektovou pUípravu stavby, požádali jsme o 
poUízení zmEny ZÚR HMP pro výše uvedený zámEr dopisem č. j. 5650/Ň017-
SŽDC-0Ň6, kde jsme zaslali i podklady ke zmEnE. Požadavek na tuto úpravu 
uplatOujeme i v rámci projednávané zprávy o uplatOování ZÚR HMP. 

Uvedená problematika bude Uešena ůktualizací č. 4 ZÚR hl.m. Prahy na žádost 
oprávnEného investora SŽDC. PoUízení ůktualizací č. 4 ZÚR hl.m. Prahy bylo 
schváleno Zastupitelstvem hl.m. Prahy dne 15.6.Ň017 svým usnesením č. ŇŘ/Ň5. 

145    Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Jiné Nové tratE Rychlých spojení 
V současné dobE bylo zahájeno zpracování Studie proveditelnosti nového 
železničního spojení Praha - Dráž@any a je pUipravováno výbErové Uízení na 
Studii proveditelnosti nového železničního spojení Praha - Brno - BUeclav, v rámci 
kterých by mElo dojít ke stabilizaci výsledného Uešení nové tratE, která bude 
následnE sloužit jako podklad pro úpravu územnE plánovacích dokumentací. 
Nová tra[ Praha - Benešov - BystUice, která je variantnE možná i pro pokračování 
VRT na Brno je již Uešena samostatnou aktualizaci č. Ň ZÚR HMP. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Jak je uvedeno problematiku Ueší ůktualizace č. Ň ZÚR hl.m. Prahy. 

145    Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Jiné Ostatní zámEry 
V současné dobE také probíhá zpracování Studie proveditelnosti Praha - Liberec, 
která Ueší možné úpravy v 
úsecích Praha-Vysočany - Neratovice - Mladá Boleslav a Praha-Vysočany - Lysá 
nad Labem - Mladá 
Boleslav. Výsledky SP budou sloužit jako podklad pro úpravu územnE 
plánovacích dokumentací. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Na základE pUedchozí dohody s MD ČR a SŽDC byly do ZUR HMP zaneseny 
koridory územních rezerv pro varianty zaústEní VRT do Prahy včetnE varianty 
zmiOovaného spojení na Liberec. RovnEž tratE na Lysou nad Labem ĚvčetnE VPSě 
a na Neratovice Ěbez VPSě jsou vymezeny v platných ZUR HMP v koridoru o šíUce 
100m. Pakliže vyvstane požadavek koridory rozšíUit či upravit, bude tak na základE 
stabilizovaného Uešené provedeno. 

145    Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Jiné Dále je zpracovávána vyhledávací studie Praha - Wroclaw, která má za cíl nalézt 
rychlou trasu pro spojení do Polska. Výsledkem by mEly být územnE pr]chodné 
varianty, které by následnE mEly být podkladem pro zpracování navazující studie 
proveditelnosti. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Jedná se o úkol z PÚR čl. 1Ř6 - V pUípadE kladného výsledku provEUení možnosti 
železničního spojení Praha–Hradec Králové/Liberec–hranice ČR/Polsko Ě–
Wroclawě [čl. Ě177ě] tento zámEr zapracovat do ZÚR hl.m. Prahy. 
Vzhledem k tomu, že garant úkolu ĚMD ČRě výsledek studie zveUejní až 
ň1.1Ň.Ň01Ř, nebude tato problematika v aktualizaci, která vyplyne ze schválené 
Zprávy Uešena. 
 
 

4)  Ostatní podnEty 
317    4-občanská z.s. Nesouhlas Zpráva o uplatOování zásad územního rozvoje obsahuje závažné nedostatky.Není 

dostatečnE zd]vodnEna potUeba aktualizace ZÚR. Nejen podle zmEn v 
terminologii usuzujeme, že jediným motivem zmEn v ZÚR je snaha uvést je do 
souladu s pUipravovaným MPP, pUestože postup by mEl být opačný.  

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy a Zpráva je zpracovaná v 
souladu § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. o územnE analytických podkladech, územnE 
plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 

317    4-občanská z.s. Nesouhlas K návrhu máme tyto pUipomínky, které považujeme za zásadní: 
1ě Zachovat kapitolu Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Obecné 
zásady obsahují základní principy pro rozhodování na celém území hlavního 
mEsta, nikoli pouze na vymezených plochách. Za obzvláštE nežádoucí 
považujeme rezignaci na obecné zásady zejména v oblasti urbanistické koncepce 
(kap. 2.2.2), dopravní infrastruktury ĚŇ.Ň.ňě, technické infrastruktury ĚŇ.Ň.4ě, 
ochrany kulturních hodnot ĚŇ.4.1ě, ochrany krajiny a mEstské zelenE, kterou 
považujeme za mimoUádnE ohroženou ĚŇ.4.Ňě, ochrany životního prostUedí ĚŇ.4.ňě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně, v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka bude akceptována. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

317    4-občanská z.s. Nesouhlas Ňě Požadujeme preferenci hromadné dopravy, a to jak obecnE, tak i v jednotlivých 
pUípadech, kde Zpráva navrhuje její vypuštEní. Požadujeme zachování preference 
hromadné a nemotorové dopravy ve všech pUípadech. Po zkušenostech s 
alarmující smogovou situací a trvale nevyhovujícím ovzduším zejména v okolí 
kapacitních komunikací bychom spíše od autor] Zprávy očekávali návrhy na 
posílení hromadné dopravy a podporu cyklodopravy. Úmyslné vypouštEní 
požadavk] na rozvoj a zkvalitOování hromadné dopravy považujeme za naprosto 
absurdní počínání. Tuto pUipomínku považujeme za mimoUádnE závažnou. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
PodrobnEjší územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE 
všechny zp]soby dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole 2. 
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317    4-občanská z.s. Nesouhlas ňě Za naprosto nepUípustné dále považujeme rezignaci autor] Zprávy na 
zkvalitOování a udržování ÚSES a rozvoj celomEstského systému zelenE: 
Požadujeme navrácení všech vypuštEných bod] a zmEny v této oblasti pouze ve 
smyslu rozšíUení, zkvalitnEní a dosažení plné funkčnosti ÚSES, jakož i zajištEní 
prostupnosti území a propojení celomEstského systému zelenE. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. Vzhledem k tomu, že Kapitola Ň - Obecné zásady 
územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna, je uvedená 
problematika obecnE Uešena v bodu Ň.4.Ň 

317    4-občanská z.s. Nesouhlas 4ě Požadujeme zachování termínu „celomEstský systém zelenE" a d]raznE 
odmítáme nahrazování „metropolitním" termínem „park". Jen tEžko lze všechny 
kvalitní plochy a prvky zelenE označit za parky a definování nových význam] 
považujeme za matoucí pro veUejnost a pro ochranu a rozvoj zelenE za 
potenciálnE ohrožující.  

 PUipomínka bude akceptována. 
Jak již bylo uvedeno vzhledem k tomu, že Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna, je uvedená problematika CSZ 
obecnE Uešena v bodu Ň.4.Ň. Termín CSZ je zachován. 

317    4-občanská z.s. Nesouhlas 5ě NevypouštEt ochranu panoramatu, zejména v souvislosti s plánovanou 
výstavbou na pravém bUehu Vltavy a rozhodování v území v článku 4.5 . 
Požadujeme navrácení všech bod] týkajících se panoramatu Prahy a výškové 
hladiny zástavby. 

 PUipomínka bude částečnE akceptována. 
fě text týkající se: „ochrana panoramatu mEsta" bude z kapitoly 4.5. odstranEn. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou zásadu bude uvedený text součástí 
kapitoly 2 - Obecné zásady.  

317    4-občanská z.s. Nesouhlas 6ě: V čl. ň.Ň.4 zachovat v Úkolech pro podrobnEjší územnEplánovací dokumentaci 
bod dě týkající se retence srážkových vod.  

 PUipomínka nebude akceptována. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku a retence srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových a transformačních oblastí. 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
 

317    4-občanská z.s. Nesouhlas 7ě V čl. ň.4.1 zachovat termín celomEstský systém zelenE. Zachovat slova „Uešit" a 
„vyUešit" a nenahrazovat slovem „provEUit". Tešení území požadovat variantnE. V 
bodE dě Podmínek pro následné rozhodování o zmEnách v území požadujeme 
Uešení vedení ÚSES ve smyslu jeho rozšíUení a dosažení plné funkčnosti. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Jak již bylo uvedeno vzhledem k tomu, že Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna, je uvedená problematika CSZ 
obecnE Uešena v bodu Ň.4.Ň. 
Jedná se pouze o úpravu formulace, není tím zamezeno Uešení ani vyUešení dané 
situace. Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň. 
Územní plánování vytváUí územní podmínky, napU. pro naplnEní funkcí ÚSES, 
nedokáže však ovlivnit, zda, kdy a jakým zp]sobem k tomu dojde.  

317    4-občanská z.s. Nesouhlas Řě Požadujeme, aby ZÚR i nadále v podmínkách pro rozhodování v území 
požadovaly respektovat okolní zástavbu, napU. eě Ěň.Ň.6ě  

 PUipomínka bude akceptována. 
V článku ň.Ň.6, v odstavci – Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v 
území  - nebude bod eě rušen. 
 

317    4-občanská z.s. Nesouhlas řě Požadujeme zachování všech DEVÍTI vypuštEných rozvojových oblastí zelenE. 
Potenciální možnost zastavEní tEchto ploch je v pUíkrém rozporu s deklarovaným 
požadavkem nerozšiUování zástavby do krajiny.  

 PUipomínka bude akceptována. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
 

316    8jinak!, spolek Jiné Vážení, 
jako spolek p]sobící na Praze Ř v oblastech ochrany práv a zájm] místních 
občan], podpory volného a bezpečného pohybu chodc] a cyklodopravy, 
snižování negativních dopad] automobilové dopravy, ochrany kulturních památek 
a ochrany životního prostUedí, pUírody a krajiny podáváme v součinnosti se 
spolkem ůuto*mat následující pUipomínky k návrhu Zprávy o uplatOování zásad 
územního rozvoje Hl. m. Prahy v uplynulém období ĚUíjen Ň014 – bUezen Ň017ě. 
V naší argumentaci a návrzích níže nám jde pUedevším o problematiku dostavby 
vnitUního okruhu Prahy. Vycházíme z prohlášení pana radního Petra Dolínka pUi 
interpelacích na jednání Zastupitelstva Hl. m. Prahy dne ň0. bUezna Ň017, že do 
konce roku Ň017 budou rozpracována tUi možná Uešení dostavby vnitUního okruhu 
Prahy. Zdá se nám, že pro žádná alternativní Uešení není ve stávajících ZÚR 
prostor, pUičemž právE to by mElo být mimo jiné d]vodem k jejich aktualizaci. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
V současnosti nejsou žádné podklady k tEmto tUem možnostem Uešení, které by 
mohly sloužit jako podklad pro aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy, a proto nejsou 
uvádEny do Zprávy. Pokud z provEUování vyplyne nové Uešení, bude do ZÚR hl.m. 
Prahy následnE toto Uešení promítnuto. 
Dále uvádíme, že prohlášení pana radního Dolínka bylo sdEleno již v dobE, kdy 
byla Zpráva zpracována a projednávána, nemohla tedy na toto prohlášení 
reagovat.  

316    8jinak!, spolek Jiné 1. Vzhledem k tomu, že byla v roce Ň016 dokončena a Radou Hlavního mEsta 
Prahy schválena aktualizace Strategického plánu Prahy, navrhujeme, aby 
aktualizace ZÚR vEnovala také uvedení ZÚR do souladu s platným Strategickým 
plánem. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Strategický plán, neboli plán rozvoje obce je nástrojem majetkové politiky a 
oborových politik mEsta. 
Z výstup] obsažených v aktualizaci Strategického plánu nevyplývá žádná nová 
podmínka, která by mEla být Uešena ůktualizací ZÚR hl.m. Prahy. 

316    8jinak!, spolek Jiné Ň. V červnu Ň016 nabyl účinnosti Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace 
Praha - CZ01. Navrhujeme, aby aktualizace ZÚR zajistila uvedení ZÚR do 
souladu s platným znEním tohoto programu. 

 PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Tento bod bude částečnE zohlednE v kapitole Ň tak, že budou zahrnuty ty body z  
Programu zlepšování kvality ovzduší - aglomerace Praha CZ01, které tam 
zmínEny nejsou nebo nejsou popsány obdobným zp]sobem a které odpovídají 
úrovni této ÚPD. 

316    8jinak!, spolek Jiné ň. Považujeme za d]ležité, aby nebyla znEním ZÚR blokována možnost provEUit a 
pUípadnE následnE realizovat alternativní koncepty dostavby MO, napU. Duál 
navržený IPR v aktuálním konceptu územního plánu, koncept MEstský okruh pro 
všechny navržený spolkem ůuto*mat, pUípadnE jiného obdobného návrhu, a aby 
volba kapacity konkrétního zámEru, rozsah tunelových úsek] a zUízení 
mimoúrovOových kUižovatek bylo možné bez omezení znEním ZÚR komplexnE 
provEUit v navazující dokumentaci. Proto navrhujeme upravit charakteristiku 
staveb MEstského okruhu a dalších zámEr] v textu ZÚR tak, aby znEní ZÚR 
umožnilo vEtší flexibilitu v provedení MEstského okruhu v pUipravovaném 
Metropolitním plánu v závislosti na možných alternativách výhledové kapacity 
dopravního systému daných cíli ve Strategickém plánu. 
Jedná se o tyto konkrétní úpravy textu: 

 PUipomínky nebudou akceptovány. 
- MEstský okruh a ostatní dopravní stavby nemohou být v územnE plánovací 
dokumentaci vymezeny v r]zných variantách. Zastupitelstvo schvaluje pUi vydání 
dokumentace konečnou variantu Uešení Ě§40 odst. Ň eě SZě. 
Východní část MEstského okruhu nelze vymezit jako duál dvou tras. Stávající 
Pr]myslový polookruh v propojení komunikací Kbelská a Pr]myslová je 
samostatným prvkem nadUazeného komunikačního systému, který umožní s 
dokončeným MEstským okruhem duální vedení dopravy ve východní oblasti Prahy. 
- 5.1.2.8 LibeOská spojka je významným prvkem nadUazeného komunikačního 
systému, který umožní snížení dopravního zatížení v ulici V Holešovičkách o podíl 
nežádoucího pr]jezdu vozidel v relaci kUižovatka Vychovatelna - Pelc-Tyrolka - MO 
Balabenka. 
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- V kap. 5.1.Ň.ň MEstský okruh doplnit: MO ve východní sekci m]že být rozložen 
do dvojice stop: Rybníčky-Balabenka-Pelc-Tyrolka a Pr]myslového polookruhu v 
koridoru Pr]myslová - Kbelská, Ěnebo jiným zp]sobem zajistit možnost realizace 
alternativách koncept] MOě. 
- V kap. 5.1.Ň.ň Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území bod eě 
formulovat takto: možnost využití ulice Povltavské podél Bílé skály pro jeden nebo 
oba dopravní smEry MEstského okruhu. 
- V kap. 5.1.Ň.ň Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území bod fě 
formulovat takto: v pUípadE jednosmErného vedení MO v koridoru Povltavské 
částečné tunelové Uešení MEstského okruhu mezi Pelc Tyrolkou a Balabenkou v 
zájmu minimalizace negativního p]sobení stavby. 
- V kap. 5.1.Ň.ň Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území bod gě 
formulovat takto: částečnE tunelové Uešení východní části MEstského okruhu mezi 
Balabenkou a Rybníčky s možnými tunely v úsecích Balabenka-Jarov ĚHrdloUezyě 
a Jarov ĚHrdloUezyě-Malešice. 
- V kap. 5.1.Ň.ň Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území bod kě 
formulovat napU. takto: je možné zkapacitnEní Pr]myslového polookruhu v oblasti 
HloubEtín. 
- V kap. 5.1.Ň.ň Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci upravit bod 
aě následovnE: provEUit vymezený koridor. 
- V kap. 5.1.Ň.ň Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci upravit bod 
bě upUesnit Uešení východní části MEstského okruhu v koridoru Pelc Tyrolka – 
Balabenka – Jarov – Rybníčky s cílem omezit negativní vlivy MEstského okruhu 
na území, co do rozsahu tunelového Uešení a realizace úrovOových kUižovatek. 
- V kap. 5.1.Ň.Ř LibeOská spojka, Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací 
dokumentaci upravit bod aě následovnE: rozhodnutí o charakteru LibeOské spojky 
na základE provedení MEstského okruhu, a pUípadná stabilizace urbanisticky 
vyhovujícího Uešení, Ěnebo jiná formulace umožOující LibeOskou spojku v 
navazující územní dokumentaci z nadUazeného komunikačního systému zcela 
vyUaditě. 
- V kap. 5.1.Ň.7 Radiály…, Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci 
v bod bě upravit následovnE: bě s ohledem na současnou situaci v trase Prosecké 
radiály je pUípustné v podrobnEjší dokumentaci provEUit úpravu jejího pr]bEhu tak, 
aby došlo ke zmírnEní negativních účink] této komunikace na území, zejména 
tunelové Uešení stávajícího úseku v ul. V Holešovičkách a odstranEní povrchové 
částí mimoúrovOové kUižovatky Vychovatelna. 

- 5.1.2.7 text bodu nebude upraven. Navrhované doplnEní je bezpUedmEtné z 
d]vodu, že již současné znEní uvedeného bodu umožOuje uvedené Uešení. 

316    8jinak!, spolek Jiné 4. Doprovodná opatUení snižující dopravní zátEž mimo nadUazenou komunikační 
sí[ je tUeba realizovat postupnE s každým zprovozOovaným segmentem sítE. Proto 
navrhujeme specifikovat jasnEji požadavky na pUechod dopravní zátEže na 
nadUazený komunikační systém tak, aby byl maximálnE využit potenciál nových 
dopravních staveb ke snížení dopravní zátEže ve stávající komunikační síti. 
Jedná se o následující úpravy textu: 
- V kap. 5.1.1 Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území doplnit 
bod cě následovnE: odvedení velké části automobilové dopravy na nadUazené 
komunikace a zajištEní regulace automobilové dopravy ve mEstE soubEžnE se 
zprovozOováním jednotlivých segment] NKS. 
- V kap. 5.1.1 Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území doplnit 
bod dě následovnE: navržení vhodných opatUení pro ochranu zastavEných území 
pUed negativními účinky dopravy, zejména hluku Ěsnížení kapacity komunikací, 
dopravní zklidnEní, preference veUejné dopravy, protihlukové stEny, valy či pásy 
zelenE atd.ě 
- V kap. 5.1.1 Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území doplnit 
bod fě následovnE: realizace dopravnE organizačních opatUení pro snížení zatížení 
historické uliční sítE soubEžnE se zprovozOováním jednotlivých segment] NKS 
tak, aby byl maximalizován pUechod IůD z uliční sítE na nadUazené komunikace a 
stUednEdobE nedocházelo k opEtovnému pUetížení stávající uliční síE a 
rehabilitace uličních prostor] s cílem zlepšit kvalitu tEchto veUejných prostor]. 
- V kap. 5.1.1 Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území doplnit 
nový bod hě s tímto znEním: nové mimoúrovOové kUižovatky a spojky mimo 
komunikace NadUazeného komunikačního skeletu zUizovat tak, aby nezvyšovaly 
kapacitu komunikací. 

 PUipomínky nebudou akceptovány. 
Uvedené doplnEní ĚnapU. zajištEní regulace automobilové dopravy, preference 
veUejné dopravy, atd.ě v Podmínkách pro následné rozhodování o zmEnách v 
území, nemohou být Uešeny územnE plánovací dokumentací. Nástroji územního 
plánování nelze požadovaných cíl] dosáhnout. 

316    8jinak!, spolek Jiné 5. Vzhledem k tomu, že MEstský okruh je dokončen ze ¾ , pUičemž v úseku, který 
je v kontaktu s historickým centrem, je dokončen zcela, je žádoucí požadavky na 
zklidnEní individuální automobilové dopravy uvnitU MO dále upUesnit a zejména u 
zklidnEní historického centra specifikovat, že není nikterak závislé na dokončení 
MO. S ohledem na znEní strategického plánu tedy navrhujeme specifikovat 
jednoznačnE požadavky na zklidnEní dopravy na zásadních komunikacích uvnitU 
MEstského okruhu. 
Jedná se o tyto úpravy textu: 
- V kap. 5.1.1 Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území doplnit 
bod gě následovnE: zahájení procesu humanizace Severojižní magistrály ještE 
pUed dostavbou MO s cílem snížit dopravní zatížení a zkvalitnit uliční prostor, 
zejména postupné odstranEní mimoúrovOových kUížení v úseku mezi Pelc-
Tyrolkou a MÚK s ulicí Na Strži, a dále odstranEní podstatné části MÚK 
Vychovatelna. 
- V kap. 5.1.1 Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území doplnit 
nový bod iě s tímto znEním: omezení tranzitní dopravy historickým centrem Prahy, 
zejména v ul. Karmelitské a na SmetanovE nábUeží ještE pUed dostavbou MO. 
Ěod]vodnEní.: Jakkoliv se jedná o komunikace s relativnE nízkou kapacitou, jejich 
význam pro dopravní režim v centru je zásadní a ochranu centra pUed nadmErnou 
dopravní zátEží nelze realizovat bez zmEny dopravního režimu na tEchto 
komunikacích. Dokončení MO není pro tyto zámEry nutnou podmínkou.ě 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Uvedené formulace jsou mimo podrobnost dokumentace ZÚR, vzhledem ke své 
konkrétnosti a podrobnosti. 
Uvedené pUipomínky budou pUedmEtem podrobnEjších studií proveditelnosti 
prokazující širší souvislosti včetnE dopadu na ostatní uliční sí[. Týká se to 
pUedevším uvádEných požadavk] na Uešení jednotlivých kUižovatek nebo též 
omezení pr]jezdu tranzitní dopravy historickým centrem Prahy. 
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316    8jinak!, spolek Jiné 6. Výstavba komunikací na území Prahy nesmí vést k pUerušení či zhoršení 
komfortu u existujících bezmotorových spojení, naopak mají být využity ke 
zlepšení podmínek pro bezmotorovou dopravu. Cyklotrasy se pak zUizují 
systematicky dle celomEstského systému cyklotras Ěgenereluě. Navrhujeme 
specifikovat jednoznačnE požadavek na zlepšování podmínek pro bezmotorovou 
dopravu v rámci výstavby soubEžných dopravních zámEr] a soustavné zUizování 
cyklistické infrastruktury. 
Jedná se následující úpravy textu: 
- V kapitole 2.2.3 Koncepce dopravní infrastruktury doplnit nový bod qě : ZUízení 
souvislé sítE celomEstských cyklotras dle generelu cyklistických tras včetnE 
nových bezmotorových propojení a s prioritou u tras evropské a národní úrovnE. 
Ěpoznámka: body navazují na bod m, pUípadnE tedy mohou být zaUazeny pUímo za 
nEj, nebo s tímto bodem sloučenyě. 
- V kapitole Ň.Ň.ň Koncepce dopravní infrastruktury doplnit nový bod rě: zajistit, 
aby v rámci realizace veškerých dopravních staveb na území Prahy byla 
zachována pEší a cyklistická prostupnost území pUinejmenším v dosavadním 
rozsahu a komfortu, a dále aby byla pUíprava dopravních staveb využita k realizaci 
nových pEších a cyklistických spojení. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Vzhledem k tomu, že kapitola Ň - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy 
nebude ze ZÚR vypuštEna, je tento požadavek již obecnE Ědle mEUítka ZÚRě 
obsažen v bodu mě kapitoly Ň.Ň.ň. 

314    Arnika - Centrum pro podporu občan] Nesouhlas 1. Soulad s Politikou územního rozvoje – zpráva nereaguje dostatečnE na potUebu 
prokázání a zd]vodnEní souladu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy Ědále také 
jen „Zásady“ě s Politikou územního rozvoje po její aktualizaci č. 1.  

 PUipomínka bude akceptována. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 

314    Arnika - Centrum pro podporu občan] Nesouhlas Ň. Zpráva v pUípadE aktualizace Zásad v podstatE nahrazuje zadání. Je proto 
nutné, aby Zpráva mEla určité náležitosti, formální i obsahové. Požadujeme, aby 
bylo ze Zprávy jasnE patrné, proč má dojít k aktualizaci Zásad Ěuvedení jasného a 
konkrétního zd]vodnEníě a v jakém rozsahu se mají Zásady aktualizovat. 
Zpráva podle našeho názoru nesplOuje požadavky zákona č. 1Řň/Ň006 Sb., 
stavební zákon a jeho provádEcích pUedpis], podle kterých má návrh Zprávy 
obsahovat: 
a. Stavební zákon stanoví základní požadavky na zprávu v § 4Ň a dále konkrétní 
obsah zprávy specifikuje § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb., o územnE plánovacích 
podkladech a územnE plánovací dokumentaci. Zde se uvádí, že zpráva má 
obsahovat: 
i. vyhodnocení uplatOování zásad územního rozvoje včetnE vyhodnocení zmEn 
podmínek, na základE kterých byly zásady územního rozvoje vydány Ě§ 5 odst. 6 
stavebního zákonaě, a vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních 
dopad] na udržitelný rozvoj území, 
ii. problémy k Uešení v zásadách územního rozvoje vyplývající z územnE 
analytických podklad] kraje, 
iii. vyhodnocení souladu zásad územního rozvoje s politikou územního rozvoje, 
iv. vyhodnocení návrh] obcí na aktualizaci zásad územního rozvoje, 
v. požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace zásad územního 
rozvoje, včetnE požadavk] na vyhodnocení vliv] na udržitelný rozvoj území, je-li 
vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování návrhu nových zásad 
územního rozvoje, včetnE požadavk] na vyhodnocení vliv] na udržitelný rozvoj 
území, 
vi. požadavky na zpracování variant Uešení, 
vii. návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopad] na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly zjištEny, 
viii. návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje. 
 
Je zcela zUejmé, že Zpráva neobsahuje podstatnou část tEchto bod]. PUedevším 
nesplOuje požadavek na Uádné vyhodnocení uplatOování zásad územního rozvoje 
včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na základE kterých byly zásady územního 
rozvoje vydány. Bez tohoto vyhodnocení není možné postupovat v procesu dále, 
nebo[ není zUejmé, co se má stát – ponechat stávající zásady, částečnE je 
pUepracovat, poUídit nový návrh zásad územního rozvoje. 
 
Zásady územního rozvoje stanoví zejména základní požadavky na účelné a 
hospodárné uspoUádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního 
významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro 
veUejnE prospEšné stavby, veUejnE prospEšná opatUení, stanoví kritéria pro 
rozhodování o možných variantách nebo alternativách zmEn v jejich využití. Dále 
musí zásady splOovat další podmínky stanovené stavebním zákonem a mj. musí 
naplOovat cíle a úkoly územního plánování podle § 1Ř a 1ř stavebního zákona. 
Ze zprávy pak musí být patrné, zda stávající zásady tyto požadavky splOují, nebo 
ne a je tUeba je pUepracovat. Takový postup musí být UádnE zd]vodnEn. 
 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
Návrh Zprávy je zpracován v souladu s platnými právními pUedpisy. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
V rámci aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy, nebude 
docházet ke zmEnE zásadních koncepcí, dochází pouze k dílčím úpravám, které 
reagují na novely zákon], vyhlášky, nové metodiky atd.. Nejedná se o poUízení 
nových ZÚR hl.m. Prahy, ale o aktualizaci stávajících, vyplývajících ze Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období. 

314    Arnika - Centrum pro podporu občan] Nesouhlas ň. Koordinační a koncepční role Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy musí být 
zachována. Zásady územního rozvoje se musí soustUedit zejm. na nEkolik 
hlavních oblastí a stanovit pUesné požadavky na nižší územnE plánovací 
dokumentace. 
a. Zásady územního rozvoje by mEly d]slednE chránit kulturní a pUírodní hodnoty 
a pUesnE definovat, o jaké hodnoty se jedná a stanovit podmínky k jejich ochranE. 
b. Zásady územního rozvoje musí stanovit koncepci rozvoje bydlení 
prostUednictvím podmínek pro další rozhodování v území Ěa podmínky závazné 
pro Metropolitní pláně. 
c. Zásady územního rozvoje musí koncepčnE Uešit podmínky adaptace na zmEnu 
klimatu a stanovit podmínky pro další rozhodování v území a pro poUizování 
nižších úrovní územnE plánovací dokumentace týkající se zmEn klimatu a 
adaptace na tyto zmEny. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
K jednotlivým bod]m dále uvádíme: 
ůd. aě ObecnE jsou tyto požadavky uvedeny v kapitole Ň. 
ůd. bě ZUR nemohou ve své míUe podrobnosti pUedepisovat konkrétní požadavky 
na koncepci rozvoje bydlení v podmínkách pro další rozhodování. ZÚR jsou 
závazné pro poUizování a vydání územních plán], regulačních plán] a pro 
rozhodování v území Ě§ ň6 odst.5 SZě 
ůd. cě ůdaptace na zmEnu klimatu a dílčí oborové politiky jsou respektovány a 
ZÚR je zohledOují. 
ůd. dě Dopravní problematika je ZÚR Uešena - kapitola 5. VypuštEní požadavku 
preference hromadné dopravy v podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci - 
územním plánu z d]vod] že ÚP Ueší koncepčnE všechny zp]soby dopravy. Jde o 
obecnou zásadu uvedenou v kapitole Ň. 
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d. Zásady územního rozvoje musí z hlediska koordinačního Uešit dopravu. Zpráva 
oslabuje Uešení dopravy mj. vypuštEním požadavku na preferenci hromadné 
dopravy. 
e. Zásady musí vymezit a chránit systém zelenE. Systém zelenE je naopak 
Zprávou výraznE oslabován. 
f. Zásady územního rozvoje musí stanovit koncepci veUejné infrastruktury a 
veUejné vybavenosti a stanovit závazné podmínky pro rozhodování na nižších 
úrovních. 
g. Zásady územního rozvoje musí vymezit ÚSES za respektování Plánu 
územního systému ekologické stability. Požadujeme, aby bylo UádnE zd]vodnEno, 
proč je tUeba provEUit vymezení ÚSES a jak se zmEnily podmínky pro jeho 
dosavadní vymezení. 
h. Zásady územního rozvoje musí z hlediska celomEstského koordinovat územní 
rozvoj všech mEstských částí a stanovit pUesné podmínky pro rozhodování v 
území. Tyto podmínky musí být stanoveny za spolupráce s mEstskými částmi. 
i. Zásady územního rozvoje musí v tEchto všech výše uvedených oblastech plnit i 
koordinační roli ve vztahu k území StUedočeského kraje. Ve zprávE chybí 
informace o zmEnách v podmínkách rozvoje StUedočeského kraje a o tom, jaké 
dopady mají tyto zmEny ve StUedočeském kraji na území hl. m. Prahy. 
 

Ad. e) Systém zelenE je ZÚR chránEn. Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, 
bude provEUen rozsah a celková koncepce oblastí. 
ůd. fě ZÚR Ueší uvedenou problematiku obecnE v kapitole Ň a dále také u 
jednotlivých rozvojových a transformačních oblasti v podmínkách pro následné 
rozhodování o zmEnách v území. 
ůd. gě Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 
ůd. hě Postavení mEstských části je stanoveno zákonem o hl. m. Praze a 
specifikováno ve Statutu hl. m. Prahy. 
ůd. iě Koordinace se StUedočeským krajem probíhá a vyhodnocení koordinace se 
ZÚR StUedočeského kraje není pUedmEtem Zprávy. 
 

314    Arnika - Centrum pro podporu občan] Nesouhlas 4. Zpráva navrhuje podstatné zásahy do stávající podoby Zásad. Mj. se jedná o: 
a. Zrušení části Zásad s názvem „Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy“. 
Tato část je pUitom zásadní z hlediska koncepce územního rozvoje a ochrany 
hodnot v území. 
b. Ruší se bez jakéhokoli zd]vodnEní rozvojové oblasti zelenE. 
c. Má se provEUit systém ekologické stability území Ěbez uvedení d]vod]ě. 
d. Ruší se d]ležité požadavky na vybrané rozvojové a transformační oblasti Ěbez 
uvedení d]vod]ě. 
Ze Zprávy nijak nevyplývá, proč mají být Uešeny právE tyto části Zásad a jaké 
úvahy pUedcházely zpracování zprávy. 
 

 PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Uvedené navrhované zmEny byly navrženy s ohledem na zkušenosti s 
uplatOováním ZÚR. 
Ad. a) Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
ůd. bě Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
ůd. cě Do Zprávy bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny Ěaktualizaceě 
vymezení ÚSES. 
ůd. dě Požadavky v rozvojových a transformačních oblastech, jsou rušeny 
vzhledem k podrobnosti dokumentace ZÚR.  

314    Arnika - Centrum pro podporu občan] Nesouhlas 5. Vzhledem k pUípravE Metropolitního plánu je nezbytné synchronizovat pUípravu 
obou dokument] a tento proces zd]vodnit. Zásady územního rozvoje nesmí být 
mEnEny podle potUeb Metropolitního plánu, což je patrné právE u zmEn 
navrhovaných u zelenE a u požadavku na provEUení ÚSES. U územního 
plánování platí hierarchie opačná – Metropolitní plán musí respektovat koncepci 
Zásad. Jsou to právE Zásady, které mají roli koordinační a které musí stanovit 
základní principy rozhodování v území, které pak musí být nižšími úrovnEmi 
plánování respektovány. Hrubé zásahy do stávající koncepce mohou vést k 
rozpor]m pUedevším s dotčenými orgány. Pokud současnE dojde na základE 
aktualizace k takovému zásahu do koncepce, který lze považovat za nový návrh 
Zásad, je to tUeba jako nový návrh Uešit, jiný postup m]že být nezákonný. Ve 
zprávE není uvedeno, jak bude požadavek na zajištEní návaznosti obou 
dokument] ĚZásad a metropolitního plánuě zajištEn časovE v pUípadE, kdy dojde k 
pr]tah]m s poUízením a schválením pUípadné aktualizace Zásad. Pr]tahy lze 
pUitom vzhledem k vážnosti zásah] do stávající koncepce a podoby Zásad 
územního rozvoje očekávat. StejnE tak lze očekávat napadení ůktualizace u 
soudu. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka se netýká obsahu Zprávy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu je kontinuita zaručena. Územní 
plán hl.m. Prahy - Metropolitní plán musí být s nadUazenou územnE plánovací 
dokumentací v souladu. 

314    Arnika - Centrum pro podporu občan] Nesouhlas 6. Kapitola „Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR, vč. 
požadavk] na VVURÚ, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro 
zpracování nových ZÚR, vč. požadavk] na VVURÚ“ obsahuje konkrétní, ale 
nezd]vodnEné požadavky na aktualizaci Zásad. Veškeré tyto požadavky musí být 
pUedloženy jen jako návrh k dalšímu provEUení. Teprve na tomto základE musí být 
ovEUeno, jakým zp]sobem mají být Zásady pUepracovány, Zpráva nem]že cokoli 
pUedjímat.  

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
Vlastní zd]vodnEní navrženého Uešení Ěkonkrétních úprav textové a grafické částiě 
bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí návrhové dokumentace 
ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy. 

314    Arnika - Centrum pro podporu občan] Nesouhlas 7. Ochrana ÚSES musí být v Zásadách územního rozvoje zachována. V kapitole 
eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 7 se k nutnosti provEUení 
vymezení ÚSES uvádí, že je nutné uvést vymezení systému ÚSES do souladu „s 
legislativním rámcem, oborovými metodikami a reálnými podmínkami v území“. 
Zpráva musí pUesnE uvést, v čem je tedy nyní nesoulad. Tuto pUipomínku 
považujeme za zvláštE d]ležitou, nebo[ tlak na úpravu Zásad územního rozvoje 
p]sobí dojmem snahy o zahlazení problému, který se v souvislosti s vymezením 
ÚSES objevil v návrhu Metropolitního plánu Ěa který vyvolal nesoulad návrhu 
Metropolitního plánu se Zásadamiě. Celou snahu o „provEUení vymezení ÚSES“ 
tedy považujeme za snahu o obcházení dosavadního vymezení ÚSES. 

 PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 

314    Arnika - Centrum pro podporu občan] Nesouhlas Ř. Nesouhlasíme taktéž s bodem Ř kapitoly eě. Zde se požaduje upUesnEní 
územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot s tím, že tyto podmínky budou „upraveny s ohledem na 
požadavek hospodárného a intenzivního využití zastavEného území s d]razem na 
využití ploch brownfields a ploch pUestavby a s ohledem na požadavek omezit 
rozšiUování zastavitelného území do krajiny”. Požadujeme, aby vše bylo konkrétnE 
a nezpochybnitelnE zd]vodnEno, pUedevším potUeba intenzivního využití 
zastavEného území. Také tento požadavek se zdá být požadavkem na legitimizaci 
požadavk] Metropolitního plánu. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Ve ZprávE není uvedeno, že existující koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR 
hl. m. Prahy je nedostatečná a bude tudíž mEnEna. 
V tomto bodu se jedná pouze o úpravu kapitoly Ř - UpUesnEní územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních a civilizačních hodnot v platných 
ZÚR, vzhledem k podrobnosti dokumentace ZÚR, s využitím ůktualizace ÚůP a 
také v d]sledku revize Kapitoly Ň. Nejedná se o zmEnu koncepce, ale pouze o 
formulační úpravu. 

314    Arnika - Centrum pro podporu občan] Nesouhlas ř. StejnE tak požadujeme, aby byly pUesnE zd]vodnEno, v čem se zmEnily 
podmínky ve vztahu k Evropské úmluvE o krajinE. ĚKapitola eě, bod ř. Zprávy. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Vzhledem k nové metodice - Metodika pro poUizování a zpracování zásad 
územního rozvoje v kontextu Evropské úmluvy o krajinE ĚČZÚ v Praze, Fakulta 
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životního prostUedí; 6.1.Ň014ě- je v návrhu Zprávy navržena aktualizace pUíslušné 
kapitoly 9. 

314    Arnika - Centrum pro podporu občan] Nesouhlas 10. PodobnE požadujeme pUesné zd]vodnEní zmEny podmínek, které vyžadují 
provEUení veUejnE prospEšných opatUení a veUejnE prospEšných staveb a 
požadujeme, aby bylo jasnE konstatováno, kterých VPO a VPS se zmEny týkají 
Ěbod 10 kapitoly eě Zprávyě. 

 PUipomínka bude částečnE akceptována. 
VPS budou odstranEny u již realizovaných prvk] dopravní infrastruktury napU. 
prodloužení metra trasy ů do Motola - Z/50Ň/DM. U prvk] technické infrastruktury -  
bude grafické vymezení prvk] VPS upraveno, dle aktuálních podklad]. 
VPO budou upraveny v celé kapitole ÚSES, dle nového vymezení. 

314    Arnika - Centrum pro podporu občan] Nesouhlas 11. Požadujeme pUesnE a konkrétnE zhodnotit a zd]vodnit veškeré zmEny, které 
se týkají rozvojových oblastí v bodech, které se týkají zmEn v rozvojových a 
transformačních oblastech, zejm. v podmínkách pro další rozhodování a v úkolech 
pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci. ĚnapU. jde o vypuštEní 
požadavk] na preferenci hromadné dopravy a Uešení odtokových pomEr]ě.  

 PUipomínka nebude akceptována. 
Požadavky v rozvojových a transformačních oblastech, jsou rušeny vzhledem k 
podrobnosti dokumentace ZÚR. 
K preferenci hromadné dopravy: PodrobnEjší územnE plánovací dokumentace - 
územní plán Ueší koncepčnE všechny zp]soby dopravy. Jde o obecnou zásadu 
uvedenou v kapitole 2. 
K Uešení odtokových pomEr]: Požadavky na Uešení povrchového odtoku 
srážkových vod a na Uešení protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či 
nestavebního charakteruě budou obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných 
požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou opakovány v rámci jednotlivých rozvojových 
a transformačních oblastech.  

314    Arnika - Centrum pro podporu občan] Nesouhlas 1Ň. Požadujeme Uádné zd]vodnEní zásah] do Specifické oblasti celomEstského 
centra.  

 PUipomínka nebude akceptována. 
Vymezení celomEstského centra je chápáno jako vymezení hierarchicky 
nejvyššího centra, které by mElo v čase nar]stat co do kvality i kvantity rozvoje 
Prahy. CelomEstské centrum nelze vnímat v Ň1. století úzce, tedy jen jako 
Pražskou památkovou rezervaci a tEsnE pUilehlá území. S rozvojem Prahy i po 
roce 1řŘř narostl počet obyvatel, dojíždEjících i student], kteUí zpravidla využívají 
právE centrum mEsta. K odlehčení tlaku na rozvoj uvnitU PPR je potUeba učinit 
nEkolik krok], mezi které patUí i rozšíUení celomEstského centra. Tím ale není 
porušena polycentričnost mEsta - resp. rozvoj lokálních center s místní 
vybaveností. Jedná se o podporu kvalitní transformace s cílem zajištEní 
adekvátních služeb pro hlavní mEsto jako celek a tím ke zlepšení živote jeho 
obyvatel i návštEvník], v souladu s principy udržitelného rozvoje. 
 

314    Arnika - Centrum pro podporu občan] Nesouhlas 1ň. Požadujeme, aby bylo UádnE zd]vodnEno vypuštEní rozvojových oblastí 
zelenE. Nesouhlasíme s prostým zd]vodnEním, že jde o oblasti „lokálního 
významu“. 

 PUipomínka bude akceptována. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
 

314    Arnika - Centrum pro podporu občan] Nesouhlas 14. Zpráva neuvádí jako nové skutečnosti vedoucí k poUízení další aktualizace 
Zásad územního rozvoje hl m. Prahy Ědále jen „ZÚR“ě. Mezi tyto skutečnosti 
počítáme pUedevším poUízení a schválení Strategického plánu hl. m. Prahy, dále 
pUípravu návrh Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou zmEnu, pUípravu 
ůkčního plánu snižování hluku aglomerace Praha a další analýzy, které mají 
sloužit jako podklad pro územnE plánovací dokumentaci. Zpráva také nereaguje 
UádnE na úkoly vyplývající z územnE analytických podklad] Ěa nejspíše také z 
jejich aktualizace Ň016ě, resp. se s tEmito prakticky nijak nevypoUádává a ani je 
nezmiOuje. Zpráva musí obsahovat jednotlivé úkoly a podmínky, které reagují na 
požadavky výše uvedených strategických dokument] a územnE analytických 
podklad]. 
Požadujeme, aby bylo UádnE zd]vodnEno, proč se ve ZprávE vychází pouze z 
Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy, která je součástí analýzy 
Demografie, bydlení a veUejná vybavenost z roku Ň015. Vzhledem k tomu, že tato 
data budou jedním z významných podklad] kupU. pro umožnEní zástavby v 
budoucnu, požadujeme, aby byla konfrontována s jinými daty a aby byly veškerá 
pUijatá opatUení UádnE zd]vodnEna. ĚNapU. projekce obyvatelstva v krajích do roku 
Ň050, Český statistický úUadě. 
 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Nejedná se o novou skutečnost/podmínku. 
Strategický plán, neboli plán rozvoje obce je nástrojem majetkové politiky a 
oborových politik mEsta. 
Nejedná se o nový Strategický plán hl.m. Prahy ale o ůktualizaci Strategického 
plánu Ň00Ř. 
Z výstup] obsažených v aktualizaci Strategického plánu nevyplývá žádná nová 
podmínka, která by mEla být Uešena ůktualizací ZÚR hl.m. Prahy. 
Nový akční plán na snížení hluku není doposud schválen a z tohoto d]vodu na nEj 
nem]že Zpráva reagovat. ObecnE je hluková problematika obsažena v kapitole Ň 
ZÚR. 
 

314    Arnika - Centrum pro podporu občan] Nesouhlas 15. Požadujeme, aby byla Zpráva i pUípadná aktualizace Zásad poUizována za 
úzké spolupráce s mEstskými částmi a aby byly využity veškeré podklady týkající 
se územního plánování Ězejm. tedy poUizování Metropolitního plánuě, které byly 
dosud od mEstských částí získány. JedinE takový postup bude v souladu se 
zásadou efektivnosti a hospodárnosti.  

 PUipomínka nebude akceptována. 
PoUizovatel neobdržel žádné požadavky MČ na aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy. 
Vzhledem k rozdílní podrobnosti ÚP a ZÚR není možné pUipomínky vznesené v 
rámci konzultací k novému Územnímu plánu hl.m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě 
použít k Zásadám územního rozvoje hl.m  Prahy. Tyto konzultace probíhaly nad 
rámec zákonem stanoveného postupu mezi zpracovatelem ÚPD a MČ, bez účasti 
poUizovatele. Tato jednání se týkala pouze návrhu Uešení Metropolitního plánu a 
byla mimo proces poUizování ÚPD. 

315    Automat Nesouhlas 1ě Zd]vodnEní návrhu aktualizace ZÚR neuvádí jako novou skutečnost a d]vod 
pro aktualizaci fakt, že byla v roce Ň016 dokončena a Radou mEsta schválena 
aktualizace strategického plánu Prahy. Návrh aktualizace ZÚR se tak v]bec 
nevEnuje uvedení ZÚR do souladu se Strategickým plánem. Navrhujeme, aby 
aktualizace ZÚR zajistila uvedení ZÚR do souladu s platnou aktualizací 
Strategického plánu. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Nejedná se o novou skutečnost/podmínku. 
Strategický plán, neboli plán rozvoje obce je nástrojem majetkové politiky a 
oborových politik mEsta. 
Nejedná se o nový Strategický plán hl.m. Prahy ale o ůktualizaci Strategického 
plánu 2008. 
Z výstup] obsažených v aktualizaci Strategického plánu nevyplývá žádná nová 
podmínka, která by mEla být Uešena ůktualizací ZÚR hl.m. Prahy. 
 

315    Automat Nesouhlas Ňě Zd]vodnEní návrhu aktualizace ZÚR dále neuvádí jako novou skutečnost a 
d]vod pro aktualizaci fakt, že byl dokončen Program zlepšování kvality ovzduší 
aglomerace Praha - CZ01, které nabylo účinnosti 1ň. 6. Ň016. Navrhujeme, aby 
aktualizace ZÚR zajistila uvedení ZÚR do souladu s platným znEním tohoto 
programu. 

 PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Tento bod bude částečnE zohlednE v kapitole Ň tak, že budou zahrnuty ty body z  
Programu zlepšování kvality ovzduší - aglomerace Praha CZ01, které tam 
zmínEny nejsou nebo nejsou popsány obdobným zp]sobem a které odpovídají 
úrovni této ÚPD. 

315    Automat Nesouhlas ňě Navrhujeme upravit charakteristiku staveb MEstského okruhu a dalších 
dopravních zámEr] v textu ZÚR tak, aby znEní ZÚR umožnilo vEtší flexibilitu v 
provedení MEstského okruhu a dalších dopravních zámEr] v pUipravovaném 
Metropolitním plánu v závislosti na možných alternativách výhledové kapacity 

 PUipomínky nebudou akceptovány. 
- MEstský okruh a ostatní dopravní stavby nemohou být v územnE plánovací 
dokumentaci vymezeny v r]zných variantách. Zastupitelstvo schvaluje pUi vydání 
dokumentace konečnou variantu Uešení Ě§40 odst. Ň eě SZě. 
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dopravního systému daných cíli ve Strategickém plánu. Tedy aby nebyla znEním 
ZÚR blokována možnost provEUit a pUípadnE následnE realizovat alternativní 
koncepty dostavby a pUestavby MO, jmenovitE Duál navržený IPR v aktuálním 
konceptu územního plánu, koncept MEstský okruh pro všechny navržený spolkem 
ůuto*mat, pUípadnE jiného obdobného návrhu majícího za cíl upravit dopady 
Uešení MO na okolí, a aby volba kapacity konkrétního zámEru, rozsah tunelových 
úsek] a zUízení mimoúrovOových kUižovatek jak u stávající, tak u pUipravované 
části MO bylo možné bez omezení znEním ZÚR komplexnE provEUit v navazující 
dokumentaci. 
Navrhujeme proto do požadavk] na aktualizaci výrokové části ZÚR zahrnout 
následující úpravy jejich textu: 
• V kap. 5.1.Ň.ň MEstský okruh doplnit: MO ve východní sekci m]že být rozložen 
do dvojice stop: Rybníčky-Balabenka-Pelc-Tyrolka a Pr]myslového polookruhu v 
koridoru Pr]myslová - Kbelská., Ěnebo jiným zp]sobem zajistit možnost realizace 
alternativnách koncept] MOě. 
• V kap. 5.1.Ň.ň Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území bod eě 
formulovat takto: možnost využití ulice Povltavské podél Bílé skály pro jeden nebo 
oba dopravní smEry MEstského okruhu, 
• V kap. 5.1.Ň.ň Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území bod fě 
formulovat takto: v pUípadE jednosmErného vedení MO v koridoru Povltavské 
částečné tunelové Uešení MEstského okruhu mezi Pelc Tyrolkou a Balabenkou v 
zájmu minimalizace negativního p]sobení stavby, 
• V kap. 5.1.Ň.ň Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území bod gě 
formulovat takto: částečnE tunelové Uešení východní části MEstského okruhu mezi 
Balabenkou a Rybníčky s možnými tunely v úsecích Balabenka-Jarov ĚHrdloUezyě 
a Jarov ĚHrdloUezyě- Malešice. 
• V kap. 5.1.Ň.ň Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území bod kě 
formulovat napU. takto: je možné zkapacitnEní Pr]myslového polookruhu v oblasti 
HloubEtín, 
• V kap. 5.1.Ň.ň Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci upravit bod 
a) následovnE: provEUit vymezený koridor. 
• V kap. 5.1.Ň.ň Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci upravit bod 
bě upUesnit Uešení východní části MEstského okruhu v koridoru Pelc Tyrolka - 
Balabenka - Jarov - Rybníčky s cílem omezit negativní vlivy MEstského okruhu na 
území, co do rozsahu tunelového Uešení a realizace úrovOových kUižovatek. 
• V kap. 5.1.Ň.ň Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území doplnit 
bod mě provEUit další možnosti snížení dopad] stávajících úsek] MEstského 
okruhu na okolí, napUíklad zvýšením rozsahu tunelových úsek] v rámci koridoru 
MEstského okruhu a kUižovatek MEstského okruhu s návaznými komunikacemi 
• V kap. 5.1.Ň.Ř LibeOská spojka - Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací 
dokumentaci upravit bod aě následovnE: rozhodnutí o charakteru LibeOské spojky 
na základE provedení MEstského okruhu, a pUípadná stabilizace urbanisticky 
vyhovujícího Uešení, Ěnebo jiná formulace umožOující LibeOskou spojku v 
navazující územní dokumentaci z nadUazeného komunikačního systému zcela 
vyUadit.ě 
• V kap. 5.1.Ň.7 Radiály Ě...ě Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací 
dokumentaci v bod bě upravit následovnE: bě s ohledem na současnou situaci v 
trase Prosecké radiály je pUípustné v podrobnEjší dokumentaci provEUit úpravu 
jejího pr]bEhu tak, aby došlo ke zmírnEní negativních účink] této komunikace na 
území, zejména tunelové Uešení stávajícího úseku v ul. V Holešovičkách a 
odstranEní povrchové části mimoúrovOové kUižovatky Vychovatelna. 

Východní část MEstského okruhu nelze vymezit jako duál dvou tras. Stávající 
Pr]myslový polookruh v propojení komunikací Kbelská a Pr]myslová je 
samostatným prvkem nadUazeného komunikačního systému, který umožní s 
dokončeným MEstským okruhem duální vedení dopravy ve východní oblasti Prahy. 
- 5.1.Ň.Ř LibeOská spojka je významným prvkem nadUazeného komunikačního 
systému, který umožní snížení dopravního zatížení v ulici V Holešovičkách o podíl 
nežádoucího pr]jezdu vozidel v relaci kUižovatka Vychovatelna - Pelc-Tyrolka - MO 
Balabenka. 
- 5.1.Ň.7 text bodu nebude upraven. Navrhované doplnEní je bezpUedmEtné z 
d]vodu, že již současné znEní uvedeného bodu umožOuje uvedené Uešení. 

315    Automat Nesouhlas 4ě Navrhujeme provEUit trasování Vestecké spojky. Stávající Uešení Vestecké 
spojky fragmentuje doposud nedotčenou volnou krajinu, pUivádí dopravu do dosud 
klidné oblasti a zvyšuje tlak na nežádoucí development oblasti v okolí 
pUipravované MÚK na 4. km D1. Navrhujeme provEUit v rámci podrobnEjší územnE 
– plánovací dokumentace možnosti vedení Vestecké spojky mezi jejím stávajícím 
koncem na kUiž. s ul. II/60ň ĚVídeOskouě a oblastí Jižního mEsta za pomocí 
stočení se severním smErem a vedení ve stávajícím dopravním koridoru 
Kunratické spojky až napojení na D1 v oblasti MÚK Šeberov. ZároveO z pohledu 
zatížení koridoru této alternativní trasy není vhodnE vyloučit možnost 
mimoúrovOového Uešení komunikace. 
Navrhujeme proto do požadavk] na aktualizaci výrokové části ZÚR zahrnout 
následující úpravy jejich textu: 
• V kap. 5.1.ň nahradit stávající text Vymezení následovnE: Vestecká spojka 
propojí Pražský okruh ĚSOKPě u Vestce s Chodovskou radiálou Ědnešní dálnicí 
D1). 
• V kap. 5.1.ň v Úkolech pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci vypustit 
body a) a b) 
• V kap. 5.1.ň v Úkolech pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci bod cě 
formulovat následovnE: provEUit možnosti zkvalitnEní Uešení Vestecké spojky s 
pUíznivEjším trasováním a začlenEním do pUímEstské krajiny. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Body aě bě cě v odstavci Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci 
budou v textu ZÚR zachovány. 
Vestecká spojka je navržena pUevážnE na území StUedočeského kraje. Její 
význam spočívá v dopravním propojení Pražského okruhu a dálnice D1 
ĚChodovské radiályě a v napojení kUižujících radiálních komunikací VídeOské, K 
Šeberovu ĚK HrnčíU]mě na jižním okraji mEsta a sníženi jejich dopravní zatížení 
pUímEstskou automobilovou dopravou. PUesmErování této dopravy na Kunratickou 
spojku, ulici K Jelenám do okružní kUižovatky, pUípadnE Roztylskou je nežádoucí. 
Doporučovaná zmEna trasy neUeší snížení pr]jezdu vozidel páteUní komunikací v 
HrnčíUích a v ŠeberovE. 

315    Automat Nesouhlas 5ě Navrhujeme specifikovat jasnEji požadavky na pUechod dopravní zátEže na 
nadUazený komunikační systém tak, aby byl maximálnE využit potenciál nových 
dopravních staveb ke snížení dopravní zátEže ve stávající komunikační síti. 
Doprovodná opatUení snižující dopravní zátEž mimo nadUazenou komunikační sí[ 
je tUeba realizovat postupnE s každým zprovozOovaným segmentem NKS tak, aby 
negativní dopady zvýšení dopravního výkonu indukovaného novou dopravní 
kapacitou nepUevážily pozitivní dopady dílčího snížení dopravní zátEže v úsecích, 
kterým jednotlivé segmenty NKS mají odlehčit. 
Navrhujeme proto do požadavk] na aktualizaci výrokové části ZÚR zahrnout 
následující úpravy jejich textu: 
• V kap. 5.1.1 Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území doplnit 
bod cě následovnE: odvedení velké části automobilové dopravy na nadUazené 

 PUipomínky nebudou akceptovány. 
Uvedené doplnEní ĚnapU. zajištEní regulace automobilové dopravy, preference 
veUejné dopravy, atd.ě v Podmínkách pro následné rozhodování o zmEnách v 
území, nemohou být Uešeny územnE plánovací dokumentací. Nástroji územního 
plánování nelze požadovaných cíl] dosáhnout. 
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komunikace a zajištEní regulace automobilové dopravy ve mEstE soubEžnE se 
zprovozOováním jednotlivých segment] NKS. 
• V kap. 5.1.1 Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území doplnit 
bod dě následovnE: navržení vhodných opatUení pro ochranu zastavEných území 
pUed negativními účinky dopravy, zejména hluku Ěsnížení kapacity komunikací, 
dopravní zklidnEní, preference veUejné dopravy, protihlukové stEny, valy či pásy 
zelenE atd.ě 
• V kap. 5.1.1 Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území doplnit 
bod fě následovnE: realizace dopravnE organizačních opatUení pro snížení zatížení 
historické uliční sítE soubEžnE se zprovozOováním jednotlivých segment] NKS 
tak, aby byl maximalizován pUechod IůD z uliční sítE na nadUazené komunikace a 
stUednEdobE nedocházelo k opEtovnému pUetížení stávající uliční síE a 
rehabilitace uličních prostor] s cílem zlepšit kvalitu tEchto veUejných prostor], 
• V kap. 5.1.1 Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území doplnit 
nový bod hě s tímto znEním: nové mimoúrovOové kUižovatky a spojky mimo 
komunikace NadUazeného komunikačního skeletu zUizovat tak, aby nezvyšovaly 
kapacitu komunikací, 

315    Automat Jiné 6ě S ohledem na znEní strategického plánu navrhujeme specifikovat jednoznačnE 
požadavky na zklidnEní dopravy na zásadních komunikacích uvnitU MEstského 
okruhu. Vzhledem k tomu, že MEstský okruh je dokončen ze ¾ , a v úseku, který 
je v kontaktu s historickým centrem je dokončen zcela, je žádoucí požadavky na 
zklidnEní IůD uvnitU MO dále upUesnit a zejména u zklidnEní historického centra 
specifikovat, že není nikterak závislé na dokončení MO. Navrhujeme proto do 
požadavk] na aktualizaci výrokové části ZÚR zahrnout následující úpravy jejich 
textu: 
• V kap. 5.1.1 Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území doplnit 
bod gě následovnE: zahájení procesu humanizace Severojižní magistrály ještE 
pUed dostavbou MO s cílem snížit dopravní zatížení a zkvalitnit uliční prostor, 
zejména postupné odstranEní mimoúrovOových kUížení v úseku mezi Pelc-
Tyrolkou a MÚK s ulicí Na Strži, a dále odstranEní podstatné části MÚK 
Vychovatelna. Ěpoznámka: je-li v ZÚR zmínEna potUeba zUídit jednotlivé MÚK na 
Kbelské ulici, je naprosto úmErné specifikovat zde také, které MÚK na Magistrále 
mají být odstranEny.ě 
• V kap. 5.1.1 Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území doplnit 
nový bod iě s tímto znEním: omezení tranzitní dopravy historickým centrem Prahy, 
zejména v ul. Karmelitské a na SmetanovE nábUeží ještE pUed dostavbou MO. 
Ěod]vodnEní.: Jakkoliv se jedná o komunikace s relativnE nízkou kapacitou, jejich 
význam pro dopravní režim v centru je zásadní a ochranu centra pUed nadmErnou 
dopravní zátEží nelze realizovat bez zmEny dopravního režimu na tEchto 
komunikacích. Dokončení MO není pro tyto zámEry nutnou podmínkou.ě 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Uvedené formulace jsou mimo podrobnost dokumentace ZÚR, vzhledem ke své 
konkrétnosti a podrobnosti. 
Uvedené pUipomínky budou pUedmEtem podrobnEjších studií proveditelnosti 
prokazující širší souvislosti včetnE dopadu na ostatní uliční sí[. Týká se to 
pUedevším uvádEných požadavk] na Uešení jednotlivých kUižovatek nebo též 
omezení pr]jezdu tranzitní dopravy historickým centrem Prahy. 

315    Automat Jiné 7ě Navrhujeme specifikovat jednoznačnE požadavek na zlepšování podmínek pro 
bezmotorovou dopravu v rámci výstavby soubEžných dopravních zámEr] a 
soustavné zUizování cyklistické infrastruktury. Výstavba komunikací na území 
Prahy nesmí vést k pUerušení či zhoršení komfortu u existujících bezmotorových 
spojení, daleko vhodnEji mají být využity ke zlepšení podmínek pro bezmotorovou 
dopravu. Cyklotrasy se pak zUizují systematicky dle celomEstského systému 
cyklotras (generelu). 
Navrhujeme proto do požadavk] na aktualizaci výrokové části ZÚR zahrnout 
následující úpravy jejich textu: 
• V kapitole Ň.Ň.ň Koncepce dopravní infrastruktury doplnit nový bod qě : ZUízení 
souvislé sítE celomEstských cyklotras dle generelu cyklistických tras včetnE 
nových bezmotorových propojení a s prioritou u tras evropské a národní úrovnE. 
Ěpoznámka: body navazují na bod m, pUípadnE tedy mohou být zaUazeny pUímo za 
nEj, nebo s tímto bodem sloučenyě. 
• V kapitole Ň.Ň.ň Koncepce dopravní infrastruktury doplnit nový bod rě: zajistit, 
aby v rámci realizace veškerých dopravních staveb na území Prahy byla 
zachována pEší a cyklistická prostupnost území pUinejmenším v dosavadním 
rozsahu a komfortu, a dále aby byla pUíprava dopravních staveb využita k realizaci 
nových pEších a cyklistických spojení. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Vzhledem k tomu, že kapitola Ň - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy 
nebude ze ZÚR vypuštEna, je tento požadavek již obecnE Ědle mEUítka ZÚRě 
obsažen v bodu mě kapitoly Ň.Ň.ň. 

303    Ballay Verona Nesouhlas Zpráva o uplatOování zásad územního rozvoje obsahuje závažné nedostatky.Není 
dostatečnE zd]vodnEna potUeba aktualizace ZÚR. Nejen podle zmEn v 
terminologii usuzujeme, že jediným motivem zmEn v ZÚR je snaha uvést je do 
souladu s pUipravovaným MPP, pUestože postup by mEl být opačný.  

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy a Zpráva je zpracovaná v 
souladu § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. o územnE analytických podkladech, územnE 
plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 

303    Ballay Verona Nesouhlas K návrhu máme tyto pUipomínky, které považujeme za zásadní: 
1ě Zachovat kapitolu Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Obecné 
zásady obsahují základní principy pro rozhodování na celém území hlavního 
mEsta, nikoli pouze na vymezených plochách. Za obzvláštE nežádoucí 
považujeme rezignaci na obecné zásady zejména v oblasti urbanistické koncepce 
Ěkap. Ň.Ň.Ňě, dopravní infrastruktury ĚŇ.Ň.ňě, technické infrastruktury ĚŇ.Ň.4ě, 
ochrany kulturních hodnot ĚŇ.4.1ě, ochrany krajiny a mEstské zelenE, kterou 
považujeme za mimoUádnE ohroženou ĚŇ.4.Ňě, ochrany životního prostUedí ĚŇ.4.ňě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně, v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka bude akceptována. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
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303    Ballay Verona Nesouhlas Ňě Požadujeme preferenci hromadné dopravy, a to jak obecnE, tak i v jednotlivých 
pUípadech, kde Zpráva navrhuje její vypuštEní. Požadujeme zachování preference 
hromadné a nemotorové dopravy ve všech pUípadech. Po zkušenostech s 
alarmující smogovou situací a trvale nevyhovujícím ovzduším zejména v okolí 
kapacitních komunikací bychom spíše od autor] Zprávy očekávali návrhy na 
posílení hromadné dopravy a podporu cyklodopravy. Úmyslné vypouštEní 
požadavk] na rozvoj a zkvalitOování hromadné dopravy považujeme za naprosto 
absurdní počínání. Tuto pUipomínku považujeme za mimoUádnE závažnou. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
PodrobnEjší územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE 
všechny zp]soby dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole 2. 
 

303    Ballay Verona Nesouhlas ňě Za naprosto nepUípustné dále považujeme rezignaci autor] Zprávy na 
zkvalitOování a udržování ÚSES a rozvoj celomEstského systému zelenE: 
Požadujeme navrácení všech vypuštEných bod] a zmEny v této oblasti pouze ve 
smyslu rozšíUení, zkvalitnEní a dosažení plné funkčnosti ÚSES, jakož i zajištEní 
prostupnosti území a propojení celomEstského systému zelenE. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. Vzhledem k tomu, že Kapitola Ň - Obecné zásady 
územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna, je uvedená 
problematika obecnE Uešena v bodu Ň.4.Ň 

303    Ballay Verona Nesouhlas 4ě Požadujeme zachování termínu „celomEstský systém zelenE" a d]raznE 
odmítáme nahrazování „metropolitním" termínem „park". Jen tEžko lze všechny 
kvalitní plochy a prvky zelenE označit za parky a definování nových význam] 
považujeme za matoucí pro veUejnost a pro ochranu a rozvoj zelenE za 
potenciálnE ohrožující.  

 PUipomínka bude akceptována. 
Jak již bylo uvedeno vzhledem k tomu, že Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna, je uvedená problematika CSZ 
obecnE Uešena v bodu Ň.4.Ň. Termín CSZ je zachován. 

303    Ballay Verona Nesouhlas 5ě NevypouštEt ochranu panoramatu, zejména v souvislosti s plánovanou 
výstavbou na pravém bUehu Vltavy a rozhodování v území v článku 4.5 . 
Požadujeme navrácení všech bod] týkajících se panoramatu Prahy a výškové 
hladiny zástavby. 

 PUipomínka bude akceptována částečnE. 
4.5.Údolní niva Vltavy a Berounky - fě text týkající se: „ochrana panoramatu mEsta" 
bude z kapitoly 4.5. odstranEn. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou zásadu 
bude uvedený text součástí kapitoly Ň - Obecné zásady. 
 

303    Ballay Verona Nesouhlas 6ě: V čl. ň.Ň.4 zachovat v Úkolech pro podrobnEjší územnEplánovací dokumentaci 
bod dě týkající se retence srážkových vod.  

 PUipomínka nebude akceptována. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku a retence srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových a transformačních oblastí. 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
 

303    Ballay Verona Nesouhlas 7ě V čl. ň.4.1 zachovat termín celomEstský systém zelenE. Zachovat slova „Uešit" a 
„vyUešit" a nenahrazovat slovem „provEUit". Tešení území požadovat variantnE. V 
bodE dě Podmínek pro následné rozhodování o zmEnách v území požadujeme 
Uešení vedení ÚSES ve smyslu jeho rozšíUení a dosažení plné funkčnosti. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Jak již bylo uvedeno vzhledem k tomu, že Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna, je uvedená problematika CSZ 
obecnE Uešena v bodu Ň.4.Ň. 
Jedná se pouze o úpravu formulace, není tím zamezeno Uešení ani vyUešení dané 
situace. Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň. 
Územní plánování vytváUí územní podmínky, napU. pro naplnEní funkcí ÚSES, 
nedokáže však ovlivnit, zda, kdy a jakým zp]sobem k tomu dojde.  

303    Ballay Verona Nesouhlas Řě Požadujeme, aby ZÚR i nadále v podmínkách pro rozhodování v území 
požadovaly respektovat okolní zástavbu, napU. eě Ěň.Ň.6ě  

 PUipomínka bude akceptována. 
V článku ň.Ň.6, v odstavci – Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v 
území  - nebude bod eě rušen. 
 

303    Ballay Verona Nesouhlas řě Požadujeme zachování všech DEVÍTI vypuštEných rozvojových oblastí zelenE. 
Potenciální možnost zastavEní tEchto ploch je v pUíkrém rozporu s deklarovaným 
požadavkem nerozšiUování zástavby do krajiny.  

 PUipomínka bude akceptována. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
 

306    Handl Vladimír Nesouhlas Zpráva o uplatOování zásad územního rozvoje obsahuje závažné nedostatky.Není 
dostatečnE zd]vodnEna potUeba aktualizace ZÚR. Nejen podle zmEn v 
terminologii usuzujeme, že jediným motivem zmEn v ZÚR je snaha uvést je do 
souladu s pUipravovaným MPP, pUestože postup by mEl být opačný.  

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy a Zpráva je zpracovaná v 
souladu § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. o územnE analytických podkladech, územnE 
plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 

306    Handl Vladimír Nesouhlas K návrhu máme tyto pUipomínky, které považujeme za zásadní: 
1ě Zachovat kapitolu Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Obecné 
zásady obsahují základní principy pro rozhodování na celém území hlavního 
mEsta, nikoli pouze na vymezených plochách. Za obzvláštE nežádoucí 
považujeme rezignaci na obecné zásady zejména v oblasti urbanistické koncepce 
(kap. 2.2.2), dopravní infrastruktury ĚŇ.Ň.ňě, technické infrastruktury ĚŇ.Ň.4ě, 
ochrany kulturních hodnot ĚŇ.4.1ě, ochrany krajiny a mEstské zelenE, kterou 
považujeme za mimoUádnE ohroženou ĚŇ.4.Ňě, ochrany životního prostUedí ĚŇ.4.ňě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně, v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka bude akceptována. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

306    Handl Vladimír Nesouhlas Ňě Požadujeme preferenci hromadné dopravy, a to jak obecnE, tak i v jednotlivých 
pUípadech, kde Zpráva navrhuje její vypuštEní. Požadujeme zachování preference 
hromadné a nemotorové dopravy ve všech pUípadech. Po zkušenostech s 
alarmující smogovou situací a trvale nevyhovujícím ovzduším zejména v okolí 

 PUipomínka nebude akceptována. 
PodrobnEjší územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE 
všechny zp]soby dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole 2. 
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kapacitních komunikací bychom spíše od autor] Zprávy očekávali návrhy na 
posílení hromadné dopravy a podporu cyklodopravy. Úmyslné vypouštEní 
požadavk] na rozvoj a zkvalitOování hromadné dopravy považujeme za naprosto 
absurdní počínání. Tuto pUipomínku považujeme za mimoUádnE závažnou. 

306    Handl Vladimír Nesouhlas ňě Za naprosto nepUípustné dále považujeme rezignaci autor] Zprávy na 
zkvalitOování a udržování ÚSES a rozvoj celomEstského systému zelenE: 
Požadujeme navrácení všech vypuštEných bod] a zmEny v této oblasti pouze ve 
smyslu rozšíUení, zkvalitnEní a dosažení plné funkčnosti ÚSES, jakož i zajištEní 
prostupnosti území a propojení celomEstského systému zelenE. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. Vzhledem k tomu, že Kapitola Ň - Obecné zásady 
územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna, je uvedená 
problematika obecnE Uešena v bodu Ň.4.Ň 

306    Handl Vladimír Nesouhlas 4ě Požadujeme zachování termínu „celomEstský systém zelenE" a d]raznE 
odmítáme nahrazování „metropolitním" termínem „park". Jen tEžko lze všechny 
kvalitní plochy a prvky zelenE označit za parky a definování nových význam] 
považujeme za matoucí pro veUejnost a pro ochranu a rozvoj zelenE za 
potenciálnE ohrožující.  

 PUipomínka bude akceptována. 
Jak již bylo uvedeno vzhledem k tomu, že Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna, je uvedená problematika CSZ 
obecnE Uešena v bodu Ň.4.Ň. Termín CSZ je zachován. 

306    Handl Vladimír Nesouhlas 5ě NevypouštEt ochranu panoramatu, zejména v souvislosti s plánovanou 
výstavbou na pravém bUehu Vltavy a rozhodování v území v článku 4.5 . 
Požadujeme navrácení všech bod] týkajících se panoramatu Prahy a výškové 
hladiny zástavby. 

 PUipomínka bude akceptována částečnE. 
4.5.Údolní niva Vltavy a Berounky - fě text týkající se: „ochrana panoramatu mEsta" 
bude z kapitoly 4.5. odstranEn. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou zásadu 
bude uvedený text součástí kapitoly Ň - Obecné zásady. 
 

306    Handl Vladimír Nesouhlas 6ě: V čl. ň.Ň.4 zachovat v Úkolech pro podrobnEjší územnEplánovací dokumentaci 
bod dě týkající se retence srážkových vod.  

 PUipomínka nebude akceptována. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku a retence srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových a transformačních oblastí. 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
 

306    Handl Vladimír Nesouhlas 7ě V čl. ň.4.1 zachovat termín celomEstský systém zelenE. Zachovat slova „Uešit" a 
„vyUešit" a nenahrazovat slovem „provEUit". Tešení území požadovat variantnE. V 
bodE dě Podmínek pro následné rozhodování o zmEnách v území požadujeme 
Uešení vedení ÚSES ve smyslu jeho rozšíUení a dosažení plné funkčnosti. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Jak již bylo uvedeno vzhledem k tomu, že Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna, je uvedená problematika CSZ 
obecnE Uešena v bodu Ň.4.Ň. 
Jedná se pouze o úpravu formulace, není tím zamezeno Uešení ani vyUešení dané 
situace. Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň. 
Územní plánování vytváUí územní podmínky, napU. pro naplnEní funkcí ÚSES, 
nedokáže však ovlivnit, zda, kdy a jakým zp]sobem k tomu dojde.  

306    Handl Vladimír Nesouhlas Řě Požadujeme, aby ZÚR i nadále v podmínkách pro rozhodování v území 
požadovaly respektovat okolní zástavbu, napU. eě Ěň.Ň.6ě  

 PUipomínka bude akceptována. 
V článku ň.Ň.6, v odstavci – Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v 
území  - nebude bod eě rušen. 
 

306    Handl Vladimír Nesouhlas řě Požadujeme zachování všech DEVÍTI vypuštEných rozvojových oblastí zelenE. 
Potenciální možnost zastavEní tEchto ploch je v pUíkrém rozporu s deklarovaným 
požadavkem nerozšiUování zástavby do krajiny.  

 PUipomínka bude akceptována. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
 

302    Janoušek Jan Nesouhlas Zpráva o uplatOování zásad územního rozvoje obsahuje závažné nedostatky.Není 
dostatečnE zd]vodnEna potUeba aktualizace ZÚR. Nejen podle zmEn v 
terminologii usuzujeme, že jediným motivem zmEn v ZÚR je snaha uvést je do 
souladu s pUipravovaným MPP, pUestože postup by mEl být opačný.  

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy a Zpráva je zpracovaná v 
souladu § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. o územnE analytických podkladech, územnE 
plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 

302    Janoušek Jan Nesouhlas K návrhu máme tyto pUipomínky, které považujeme za zásadní: 
1ě Zachovat kapitolu Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Obecné 
zásady obsahují základní principy pro rozhodování na celém území hlavního 
mEsta, nikoli pouze na vymezených plochách. Za obzvláštE nežádoucí 
považujeme rezignaci na obecné zásady zejména v oblasti urbanistické koncepce 
Ěkap. Ň.Ň.Ňě, dopravní infrastruktury ĚŇ.Ň.ňě, technické infrastruktury ĚŇ.Ň.4ě, 
ochrany kulturních hodnot ĚŇ.4.1ě, ochrany krajiny a mEstské zelenE, kterou 
považujeme za mimoUádnE ohroženou ĚŇ.4.Ňě, ochrany životního prostUedí ĚŇ.4.ňě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně, v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka bude akceptována. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

302    Janoušek Jan Nesouhlas Ňě Požadujeme preferenci hromadné dopravy, a to jak obecnE, tak i v jednotlivých 
pUípadech, kde Zpráva navrhuje její vypuštEní. Požadujeme zachování preference 
hromadné a nemotorové dopravy ve všech pUípadech. Po zkušenostech s 
alarmující smogovou situací a trvale nevyhovujícím ovzduším zejména v okolí 
kapacitních komunikací bychom spíše od autor] Zprávy očekávali návrhy na 
posílení hromadné dopravy a podporu cyklodopravy. Úmyslné vypouštEní 
požadavk] na rozvoj a zkvalitOování hromadné dopravy považujeme za naprosto 
absurdní počínání. Tuto pUipomínku považujeme za mimoUádnE závažnou. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
PodrobnEjší územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE 
všechny zp]soby dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole 2. 
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302    Janoušek Jan Nesouhlas ňě Za naprosto nepUípustné dále považujeme rezignaci autor] Zprávy na 
zkvalitOování a udržování ÚSES a rozvoj celomEstského systému zelenE: 
Požadujeme navrácení všech vypuštEných bod] a zmEny v této oblasti pouze ve 
smyslu rozšíUení, zkvalitnEní a dosažení plné funkčnosti ÚSES, jakož i zajištEní 
prostupnosti území a propojení celomEstského systému zelenE. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. Vzhledem k tomu, že Kapitola Ň - Obecné zásady 
územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna, je uvedená 
problematika obecnE Uešena v bodu Ň.4.Ň 

302    Janoušek Jan Nesouhlas 4ě Požadujeme zachování termínu „celomEstský systém zelenE" a d]raznE 
odmítáme nahrazování „metropolitním" termínem „park". Jen tEžko lze všechny 
kvalitní plochy a prvky zelenE označit za parky a definování nových význam] 
považujeme za matoucí pro veUejnost a pro ochranu a rozvoj zelenE za 
potenciálnE ohrožující.  

 PUipomínka bude akceptována. 
Jak již bylo uvedeno vzhledem k tomu, že Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna, je uvedená problematika CSZ 
obecnE Uešena v bodu Ň.4.Ň. Termín CSZ je zachován. 

302    Janoušek Jan Nesouhlas 5ě NevypouštEt ochranu panoramatu, zejména v souvislosti s plánovanou 
výstavbou na pravém bUehu Vltavy a rozhodování v území v článku 4.5 . 
Požadujeme navrácení všech bod] týkajících se panoramatu Prahy a výškové 
hladiny zástavby. 

 PUipomínka bude akceptována částečnE. 
4.5.Údolní niva Vltavy a Berounky - fě text týkající se: „ochrana panoramatu mEsta" 
bude z kapitoly 4.5. odstranEn. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou zásadu 
bude uvedený text součástí kapitoly Ň - Obecné zásady. 
 

302    Janoušek Jan Nesouhlas 6ě: V čl. ň.Ň.4 zachovat v Úkolech pro podrobnEjší územnEplánovací dokumentaci 
bod dě týkající se retence srážkových vod.  

 PUipomínka nebude akceptována. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku a retence srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových a transformačních oblastí. 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
 

302    Janoušek Jan Nesouhlas 7ě V čl. ň.4.1 zachovat termín celomEstský systém zelenE. Zachovat slova „Uešit" a 
„vyUešit" a nenahrazovat slovem „provEUit". Tešení území požadovat variantnE. V 
bodE dě Podmínek pro následné rozhodování o zmEnách v území požadujeme 
Uešení vedení ÚSES ve smyslu jeho rozšíUení a dosažení plné funkčnosti. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Jak již bylo uvedeno vzhledem k tomu, že Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna, je uvedená problematika CSZ 
obecnE Uešena v bodu Ň.4.Ň. 
Jedná se pouze o úpravu formulace, není tím zamezeno Uešení ani vyUešení dané 
situace. Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň. 
Územní plánování vytváUí územní podmínky, napU. pro naplnEní funkcí ÚSES, 
nedokáže však ovlivnit, zda, kdy a jakým zp]sobem k tomu dojde.  

302    Janoušek Jan Nesouhlas Řě Požadujeme, aby ZÚR i nadále v podmínkách pro rozhodování v území 
požadovaly respektovat okolní zástavbu, napU. eě Ěň.Ň.6ě  

 PUipomínka bude akceptována. 
V článku ň.Ň.6, v odstavci – Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v 
území  - nebude bod eě rušen. 
 

302    Janoušek Jan Nesouhlas řě Požadujeme zachování všech DEVÍTI vypuštEných rozvojových oblastí zelenE. 
Potenciální možnost zastavEní tEchto ploch je v pUíkrém rozporu s deklarovaným 
požadavkem nerozšiUování zástavby do krajiny.  

 PUipomínka bude akceptována. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
 

304    Klíma Karel Nesouhlas Zpráva o uplatOování zásad územního rozvoje obsahuje závažné nedostatky.Není 
dostatečnE zd]vodnEna potUeba aktualizace ZÚR. Nejen podle zmEn v 
terminologii usuzujeme, že jediným motivem zmEn v ZÚR je snaha uvést je do 
souladu s pUipravovaným MPP, pUestože postup by mEl být opačný.  

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy a Zpráva je zpracovaná v 
souladu § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. o územnE analytických podkladech, územnE 
plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 

304    Klíma Karel Nesouhlas K návrhu máme tyto pUipomínky, které považujeme za zásadní: 
1ě Zachovat kapitolu Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Obecné 
zásady obsahují základní principy pro rozhodování na celém území hlavního 
mEsta, nikoli pouze na vymezených plochách. Za obzvláštE nežádoucí 
považujeme rezignaci na obecné zásady zejména v oblasti urbanistické koncepce 
Ěkap. Ň.Ň.Ňě, dopravní infrastruktury ĚŇ.Ň.ňě, technické infrastruktury ĚŇ.Ň.4ě, 
ochrany kulturních hodnot ĚŇ.4.1ě, ochrany krajiny a mEstské zelenE, kterou 
považujeme za mimoUádnE ohroženou ĚŇ.4.Ňě, ochrany životního prostUedí ĚŇ.4.ňě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně, v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka bude akceptována. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

304    Klíma Karel Nesouhlas Ňě Požadujeme preferenci hromadné dopravy, a to jak obecnE, tak i v jednotlivých 
pUípadech, kde Zpráva navrhuje její vypuštEní. Požadujeme zachování preference 
hromadné a nemotorové dopravy ve všech pUípadech. Po zkušenostech s 
alarmující smogovou situací a trvale nevyhovujícím ovzduším zejména v okolí 
kapacitních komunikací bychom spíše od autor] Zprávy očekávali návrhy na 
posílení hromadné dopravy a podporu cyklodopravy. Úmyslné vypouštEní 
požadavk] na rozvoj a zkvalitOování hromadné dopravy považujeme za naprosto 
absurdní počínání. Tuto pUipomínku považujeme za mimoUádnE závažnou. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
PodrobnEjší územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE 
všechny zp]soby dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole 2. 
 

304    Klíma Karel Nesouhlas ňě Za naprosto nepUípustné dále považujeme rezignaci autor] Zprávy na 
zkvalitOování a udržování ÚSES a rozvoj celomEstského systému zelenE: 
Požadujeme navrácení všech vypuštEných bod] a zmEny v této oblasti pouze ve 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. Vzhledem k tomu, že Kapitola Ň - Obecné zásady 
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smyslu rozšíUení, zkvalitnEní a dosažení plné funkčnosti ÚSES, jakož i zajištEní 
prostupnosti území a propojení celomEstského systému zelenE. 

územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna, je uvedená 
problematika obecnE Uešena v bodu Ň.4.Ň 

304    Klíma Karel Nesouhlas 4ě Požadujeme zachování termínu „celomEstský systém zelenE" a d]raznE 
odmítáme nahrazování „metropolitním" termínem „park". Jen tEžko lze všechny 
kvalitní plochy a prvky zelenE označit za parky a definování nových význam] 
považujeme za matoucí pro veUejnost a pro ochranu a rozvoj zelenE za 
potenciálnE ohrožující.  

 PUipomínka bude akceptována. 
Jak již bylo uvedeno vzhledem k tomu, že Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna, je uvedená problematika CSZ 
obecnE Uešena v bodu Ň.4.Ň. Termín CSZ je zachován. 

304    Klíma Karel Nesouhlas 5ě NevypouštEt ochranu panoramatu, zejména v souvislosti s plánovanou 
výstavbou na pravém bUehu Vltavy a rozhodování v území v článku 4.5 . 
Požadujeme navrácení všech bod] týkajících se panoramatu Prahy a výškové 
hladiny zástavby. 

 PUipomínka bude akceptována částečnE. 
4.5.Údolní niva Vltavy a Berounky - fě text týkající se: „ochrana panoramatu mEsta" 
bude z kapitoly 4.5. odstranEn. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou zásadu 
bude uvedený text součástí kapitoly Ň - Obecné zásady. 
 

304    Klíma Karel Nesouhlas 6ě: V čl. ň.Ň.4 zachovat v Úkolech pro podrobnEjší územnEplánovací dokumentaci 
bod dě týkající se retence srážkových vod.  

 PUipomínka nebude akceptována. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku a retence srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových a transformačních oblastí. 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
 

304    Klíma Karel Nesouhlas 7ě V čl. ň.4.1 zachovat termín celomEstský systém zelenE. Zachovat slova „Uešit" a 
„vyUešit" a nenahrazovat slovem „provEUit". Tešení území požadovat variantnE. V 
bodE dě Podmínek pro následné rozhodování o zmEnách v území požadujeme 
Uešení vedení ÚSES ve smyslu jeho rozšíUení a dosažení plné funkčnosti. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Jak již bylo uvedeno vzhledem k tomu, že Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna, je uvedená problematika CSZ 
obecnE Uešena v bodu Ň.4.Ň. 
Jedná se pouze o úpravu formulace, není tím zamezeno Uešení ani vyUešení dané 
situace. Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň. 
Územní plánování vytváUí územní podmínky, napU. pro naplnEní funkcí ÚSES, 
nedokáže však ovlivnit, zda, kdy a jakým zp]sobem k tomu dojde.  

304    Klíma Karel Nesouhlas Řě Požadujeme, aby ZÚR i nadále v podmínkách pro rozhodování v území 
požadovaly respektovat okolní zástavbu, napU. eě Ěň.Ň.6ě  

 PUipomínka bude akceptována. 
V článku ň.Ň.6, v odstavci – Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v 
území  - nebude bod eě rušen. 
 

304    Klíma Karel Nesouhlas řě Požadujeme zachování všech DEVÍTI vypuštEných rozvojových oblastí zelenE. 
Potenciální možnost zastavEní tEchto ploch je v pUíkrém rozporu s deklarovaným 
požadavkem nerozšiUování zástavby do krajiny.  

 PUipomínka bude akceptována. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
 

78    Krajský úUad StUedočeského kraje Jiné 1. Odbor životního prostUedí a zemEdElství 
Krajský úUad StUedočeského kraje, Odbor životního prostUedí a zemEdElství na 
základE jemu svEUených kompetencí podle jednotlivých složkových zákon] na 
úseku životního prostUedí vydává následující: 
stanovisko dle zákona č. 114/1řřŇ Sb., o ochranE pUírody a krajiny, ve znEní 
pozdEjších pUedpis] ĚMgr. R. KouUík, l. 774ě 
Orgán ochrany pUírody a krajiny pUíslušný podle § 77a zákona č. 114/1řřŇ Sb., o 
ochranE pUírody a krajiny, ve znEní pozdEjších pUedpis] Ědále jen zákon č. 
114/1řřŇ Sb.ě sdEluje k návrhu zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hl. 
m. Prahy Ědále též ZÚR Prahaě, že z hlediska ochrany zvláštE chránEných území 
kategorie pUírodní památka a pUírodní rezervace, jakož i zvláštE chránEných druh] 
živočich] a rostlin, nemá žádné pUipomínky. Krajský úUad dále požaduje, aby pUi 
zmEnách ve vymezení prvk] územního systému ekologické stability byly 
respektovány navazující prvky vymezené na území StUedočeského kraje. 
Krajský úUad dále jako orgán ochrany pUírody pUíslušný podle § 77a odst. 4 písm. 
ně zákona č. 114/1řřŇ Sb. sdEluje k pUedložené koncepci podle § 45i zákona č. 
114/1řřŇ Sb., že lze vyloučit významný vliv aktualizace ZÚR Praha samostatnE 
nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo zámEry na pUíznivý stav pUedmEtu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit ĚEVLě nebo ptačích oblastí 
stanovených pUíslušnými vládními naUízeními. 
Z návrhu zprávy o uplatOování ZÚR Praha vyplývá, že v rámci aktualizace dojde k 
nEkterým zmEnám ve vymezení rozvojových oblastí, transformačních oblastí, 
nadmístních rozvojových os, rozvojových oblastí zelenE, specifických oblastí 
nadmístního a celomEstského významu a dále ke zmEnám vyvolaným aktualizací 
Politiky územního rozvoje ČR. Jednotlivé zmEny spočívají bu@ ve vypuštEní 
nEkterých oblastí a os, nebo v detailní úpravE podmínek pro následné 
rozhodování o zmEnách nebo úkol] pro podrobnEjší územnE plánovací 
dokumenty. Návrh zprávy neobsahuje žádnou podstatnou zmEnu uspoUádání 
území nebo zmEnu ve vymezení koridor] pro dopravní a technickou 
infrastrukturu, pUesahujících svým vlivem hranice hlavního mEsta tak, aby to 
mohlo vyvolat patrný dopad na nEkterou ze součástí soustavy Natura Ň000. 
Nejbližšími evropsky významnými lokalitami jsou EVL BUežanské údolí 
ĚCZ0Ň1ň77řě, jejímž pUedmEtem ochrany je populace motýla druhu pUástevník 
kostivalový ĚCallimorpha quadripunctariaě, a EVL KaOon Vltavy u Sedlce 
ĚCZ0110154ě, kde pUedmEty ochrany pUedstavují evropská stanovištE 
Kontinentální opadavé kUoviny, Panonské skalní trávníky ĚStipo-Festucetalia 
pallentisě, PolopUirozené suché trávníky a facie kUovin na vápnitých podložích 
(Festuco-Brometaliaě, Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svah] a 
Pionýrská vegetace silikátových skal ĚSedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion 
dilleniiě. V obou pUípadech jde o EVL, které se rozprostírají ve správním obvodE 

 Nejedná se o podnEty, dle ustanovení § 4Ň odst. 1 zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o 
územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde o 
pUipomínku. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
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hlavního mEsta i StUedočeského kraje a nebudou dotčeny žádnou z 
projednávaných zmEn. 
Odbor životního prostUedí a zemEdElství na základE jemu svEUených kompetencí 
podle jednotlivých složkových zákon] na úseku životního prostUedí sdEluje, že 
hlediska zákon] č. ŇŘř/1řř5 Sb., o lesích a o zmEnE a doplnEní nEkterých 
zákon] Ělesní zákoně, ve znEní pozdEjších pUedpis], č. ňň4/1řřŇ Sb., o ochranE 
zemEdElského p]dního fondu, ve znEní pozdEjších pUedpis], č. Ň01/Ň01Ň Sb., o 
ochranE ovzduší, ve znEní pozdEjších pUedpis], zákona č. ŇŇ4/2015 Sb., o 
prevenci závažných havárií zp]sobených vybranými nebezpečnými chemickými 
látkami nebo chemickými smEsmi a o zmEnE zákona č. 6ň4/Ň004 Sb., o správních 
poplatcích Ězákon o prevenci závažných haváriíě, ve znEní pozdEjších pUedpis], č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o zmEnE nEkterých dalších zákon], ve znEní 
pozdEjších pUedpis], a č. Ň54/Ň001 Sb., o vodách a o zmEnE nEkterých zákon] 
Ěvodní zákoně, ve znEní pozdEjších pUedpis], neuplatOuje k pUedloženému návrhu 
zprávy žádné podnEty. 

78    Krajský úUad StUedočeského kraje Souhlas 2. Odbor dopravy 
Odbor dopravy Krajského úUadu StUedočeského kraje, jako silniční správní úUad 
uplatOující stanovisko k územnE plánovací dokumentaci z hlediska Uešení silnic II. 
a III. tUídy dle ust. § 40 odst. ň písm. fě zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znEní sdEluje, že k pUedloženému návrhu zprávy nemá 
pUipomínky. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 

78    Krajský úUad StUedočeského kraje Souhlas ň. Odbor kultury a památkové péče 
Krajský úUad StUedočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není podle 
ust. § ŇŘ odst. Ň písm. cě zákona č. Ň0/1řŘ7 Sb., o státní památkové péči, ve 
znEní pozdEjších pUedpis] pUíslušný k uplatnEní požadavk] k návrhu zprávy. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 

78    Krajský úUad StUedočeského kraje Jiné Krajský úUad StUedočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního Uádu 
jako poUizovatel Zásad územního rozvoje StUedočeského kraje obdržel návrh 
zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. Po prostudování 
zprávy poUizovatel konstatuje, že je nutné zajistit soulad aktualizace Zásad 
územního rozvoje hl. m. Prahy se Zásadami územního rozvoje StUedočeského 
kraje Ědále ZÚR SKě a to pUedevším s Ň. aktualizací ZÚR SK, ve které jsou Uešeny 
zámEry, které byly zrušeny výroky soud]. Jedná se napU. o rozvoj letištE RuzynE, 
silniční okruh kolem Prahy a další. Požadujeme na území Prahy stabilizovat 
koridor pro železniční dopravu KD1- C65 Zawidow (Polsko-PKP) - Frýdlant – 
Liberec – Turnov - Mladá Boleslav - Lysá nad Labem – Milovice – Praha a koridor 
pro Vesteckou spojku. Koridory dopravních staveb, které mají vyústEní na 
hranicích StUedočeského kraje a hl. m. Prahy doporučujeme zachovat s ohledem 
na další vazby v území. RovnEž upozorOujeme, že ideový zámEr na vymístEní 
ÚstUední čistírny odpadních vod mimo urbanizované území hl. m. Prahy není v 
ZÚR SK a ani ve zprávE o uplatOování ZÚR SK za období únor Ň01Ň – leden 
Ň016 obsažen. ZámEr není ani obsahem Vámi uplatnEných pUipomínkách ke 
zprávE o uplatOování ZÚR SK. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Uvedené stavby jsou v ZÚR hl.m. Prahy ve znEní aktualizce č. 1 obsaženy. 
Ideový zámEr na vymístEní ČOV mimo území hl. m. Prahy bude vypuštEn s 
ohledem na probíhající rekonstrukci ÚČOV. 
 

301    Kunc Daniel Nesouhlas Zpráva o uplatOování zásad územního rozvoje obsahuje závažné nedostatky.Není 
dostatečnE zd]vodnEna potUeba aktualizace ZÚR. Nejen podle zmEn v 
terminologii usuzujeme, že jediným motivem zmEn v ZÚR je snaha uvést je do 
souladu s pUipravovaným MPP, pUestože postup by mEl být opačný.  

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy a Zpráva je zpracovaná v 
souladu § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. o územnE analytických podkladech, územnE 
plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 

301    Kunc Daniel Nesouhlas K návrhu máme tyto pUipomínky, které považujeme za zásadní: 
1ě Zachovat kapitolu Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Obecné 
zásady obsahují základní principy pro rozhodování na celém území hlavního 
mEsta, nikoli pouze na vymezených plochách. Za obzvláštE nežádoucí 
považujeme rezignaci na obecné zásady zejména v oblasti urbanistické koncepce 
Ěkap. Ň.Ň.Ňě, dopravní infrastruktury ĚŇ.Ň.ňě, technické infrastruktury ĚŇ.Ň.4ě, 
ochrany kulturních hodnot ĚŇ.4.1ě, ochrany krajiny a mEstské zelenE, kterou 
považujeme za mimoUádnE ohroženou ĚŇ.4.Ňě, ochrany životního prostUedí ĚŇ.4.ňě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně, v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka bude akceptována. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

301    Kunc Daniel Nesouhlas Ňě Požadujeme preferenci hromadné dopravy, a to jak obecnE, tak i v jednotlivých 
pUípadech, kde Zpráva navrhuje její vypuštEní. Požadujeme zachování preference 
hromadné a nemotorové dopravy ve všech pUípadech. Po zkušenostech s 
alarmující smogovou situací a trvale nevyhovujícím ovzduším zejména v okolí 
kapacitních komunikací bychom spíše od autor] Zprávy očekávali návrhy na 
posílení hromadné dopravy a podporu cyklodopravy. Úmyslné vypouštEní 
požadavk] na rozvoj a zkvalitOování hromadné dopravy považujeme za naprosto 
absurdní počínání. Tuto pUipomínku považujeme za mimoUádnE závažnou. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
PodrobnEjší územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE 
všechny zp]soby dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole 2. 
 

301    Kunc Daniel Nesouhlas ňě Za naprosto nepUípustné dále považujeme rezignaci autor] Zprávy na 
zkvalitOování a udržování ÚSES a rozvoj celomEstského systému zelenE: 
Požadujeme navrácení všech vypuštEných bod] a zmEny v této oblasti pouze ve 
smyslu rozšíUení, zkvalitnEní a dosažení plné funkčnosti ÚSES, jakož i zajištEní 
prostupnosti území a propojení celomEstského systému zelenE. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. Vzhledem k tomu, že Kapitola Ň - Obecné zásady 
územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna, je uvedená 
problematika obecnE Uešena v bodu Ň.4.Ň 
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301    Kunc Daniel Nesouhlas 4ě Požadujeme zachování termínu „celomEstský systém zelenE" a d]raznE 
odmítáme nahrazování „metropolitním" termínem „park". Jen tEžko lze všechny 
kvalitní plochy a prvky zelenE označit za parky a definování nových význam] 
považujeme za matoucí pro veUejnost a pro ochranu a rozvoj zelenE za 
potenciálnE ohrožující.  

 PUipomínka bude akceptována. 
Jak již bylo uvedeno vzhledem k tomu, že Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna, je uvedená problematika CSZ 
obecnE Uešena v bodu Ň.4.Ň. Termín CSZ je zachován. 

301    Kunc Daniel Nesouhlas 5ě NevypouštEt ochranu panoramatu, zejména v souvislosti s plánovanou 
výstavbou na pravém bUehu Vltavy a rozhodování v území v článku 4.5 . 
Požadujeme navrácení všech bod] týkajících se panoramatu Prahy a výškové 
hladiny zástavby. 

 PUipomínka bude akceptována částečnE. 
4.5.Údolní niva Vltavy a Berounky - fě text týkající se: „ochrana panoramatu mEsta" 
bude z kapitoly 4.5. odstranEn. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou zásadu 
bude uvedený text součástí kapitoly 2 - Obecné zásady. 
 

301    Kunc Daniel Nesouhlas 6ě: V čl. ň.Ň.4 zachovat v Úkolech pro podrobnEjší územnEplánovací dokumentaci 
bod dě týkající se retence srážkových vod.  

 PUipomínka nebude akceptována. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku a retence srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových a transformačních oblastí. 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.). 
 

301    Kunc Daniel Nesouhlas 7ě V čl. ň.4.1 zachovat termín celomEstský systém zelenE. Zachovat slova „Uešit" a 
„vyUešit" a nenahrazovat slovem „provEUit". Tešení území požadovat variantnE. V 
bodE dě Podmínek pro následné rozhodování o zmEnách v území požadujeme 
Uešení vedení ÚSES ve smyslu jeho rozšíUení a dosažení plné funkčnosti. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Jak již bylo uvedeno vzhledem k tomu, že Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna, je uvedená problematika CSZ 
obecnE Uešena v bodu Ň.4.Ň. 
Jedná se pouze o úpravu formulace, není tím zamezeno Uešení ani vyUešení dané 
situace. Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteru) budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň. 
Územní plánování vytváUí územní podmínky, napU. pro naplnEní funkcí ÚSES, 
nedokáže však ovlivnit, zda, kdy a jakým zp]sobem k tomu dojde.  

301    Kunc Daniel Nesouhlas Řě Požadujeme, aby ZÚR i nadále v podmínkách pro rozhodování v území 
požadovaly respektovat okolní zástavbu, napU. eě Ěň.Ň.6ě  

 PUipomínka bude akceptována. 
V článku ň.Ň.6, v odstavci – Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v 
území  - nebude bod e) rušen. 
 

301    Kunc Daniel Nesouhlas řě Požadujeme zachování všech DEVÍTI vypuštEných rozvojových oblastí zelenE. 
Potenciální možnost zastavEní tEchto ploch je v pUíkrém rozporu s deklarovaným 
požadavkem nerozšiUování zástavby do krajiny.  

 PUipomínka bude akceptována. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
 

305    Kutílek Petr Nesouhlas Zpráva o uplatOování zásad územního rozvoje obsahuje závažné nedostatky.Není 
dostatečnE zd]vodnEna potUeba aktualizace ZÚR. Nejen podle zmEn v 
terminologii usuzujeme, že jediným motivem zmEn v ZÚR je snaha uvést je do 
souladu s pUipravovaným MPP, pUestože postup by mEl být opačný.  

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy a Zpráva je zpracovaná v 
souladu § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. o územnE analytických podkladech, územnE 
plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 

305    Kutílek Petr Nesouhlas K návrhu máme tyto pUipomínky, které považujeme za zásadní: 
1ě Zachovat kapitolu Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Obecné 
zásady obsahují základní principy pro rozhodování na celém území hlavního 
mEsta, nikoli pouze na vymezených plochách. Za obzvláštE nežádoucí 
považujeme rezignaci na obecné zásady zejména v oblasti urbanistické koncepce 
Ěkap. Ň.Ň.Ňě, dopravní infrastruktury ĚŇ.Ň.ňě, technické infrastruktury ĚŇ.Ň.4ě, 
ochrany kulturních hodnot ĚŇ.4.1ě, ochrany krajiny a mEstské zelenE, kterou 
považujeme za mimoUádnE ohroženou ĚŇ.4.Ňě, ochrany životního prostUedí ĚŇ.4.ňě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně, v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka bude akceptována. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

305    Kutílek Petr Nesouhlas Ňě Požadujeme preferenci hromadné dopravy, a to jak obecnE, tak i v jednotlivých 
pUípadech, kde Zpráva navrhuje její vypuštEní. Požadujeme zachování preference 
hromadné a nemotorové dopravy ve všech pUípadech. Po zkušenostech s 
alarmující smogovou situací a trvale nevyhovujícím ovzduším zejména v okolí 
kapacitních komunikací bychom spíše od autor] Zprávy očekávali návrhy na 
posílení hromadné dopravy a podporu cyklodopravy. Úmyslné vypouštEní 
požadavk] na rozvoj a zkvalitOování hromadné dopravy považujeme za naprosto 
absurdní počínání. Tuto pUipomínku považujeme za mimoUádnE závažnou. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
PodrobnEjší územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE 
všechny zp]soby dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole 2. 
 

305    Kutílek Petr Nesouhlas ňě Za naprosto nepUípustné dále považujeme rezignaci autor] Zprávy na 
zkvalitOování a udržování ÚSES a rozvoj celomEstského systému zelenE: 
Požadujeme navrácení všech vypuštEných bod] a zmEny v této oblasti pouze ve 
smyslu rozšíUení, zkvalitnEní a dosažení plné funkčnosti ÚSES, jakož i zajištEní 
prostupnosti území a propojení celomEstského systému zelenE. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. Vzhledem k tomu, že Kapitola Ň - Obecné zásady 
územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna, je uvedená 
problematika obecnE Uešena v bodu Ň.4.Ň 

305    Kutílek Petr Nesouhlas 4ě Požadujeme zachování termínu „celomEstský systém zelenE" a d]raznE 
odmítáme nahrazování „metropolitním" termínem „park". Jen tEžko lze všechny 
kvalitní plochy a prvky zelenE označit za parky a definování nových význam] 

 PUipomínka bude akceptována. 
Jak již bylo uvedeno vzhledem k tomu, že Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna, je uvedená problematika CSZ 
obecnE Uešena v bodu Ň.4.Ň. Termín CSZ je zachován. 
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považujeme za matoucí pro veUejnost a pro ochranu a rozvoj zelenE za 
potenciálnE ohrožující.  

305    Kutílek Petr Nesouhlas 5ě NevypouštEt ochranu panoramatu, zejména v souvislosti s plánovanou 
výstavbou na pravém bUehu Vltavy a rozhodování v území v článku 4.5 . 
Požadujeme navrácení všech bod] týkajících se panoramatu Prahy a výškové 
hladiny zástavby. 

 PUipomínka bude akceptována částečnE. 
4.5.Údolní niva Vltavy a Berounky - fě text týkající se: „ochrana panoramatu mEsta" 
bude z kapitoly 4.5. odstranEn. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou zásadu 
bude uvedený text součástí kapitoly 2 - Obecné zásady. 
 

305    Kutílek Petr Nesouhlas 6ě: V čl. ň.Ň.4 zachovat v Úkolech pro podrobnEjší územnEplánovací dokumentaci 
bod dě týkající se retence srážkových vod.  

 PUipomínka nebude akceptována. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku a retence srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových a transformačních oblastí. 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
 

305    Kutílek Petr Nesouhlas 7ě V čl. ň.4.1 zachovat termín celomEstský systém zelenE. Zachovat slova „Uešit" a 
„vyUešit" a nenahrazovat slovem „provEUit". Tešení území požadovat variantnE. V 
bodE dě Podmínek pro následné rozhodování o zmEnách v území požadujeme 
Uešení vedení ÚSES ve smyslu jeho rozšíUení a dosažení plné funkčnosti. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Jak již bylo uvedeno vzhledem k tomu, že Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna, je uvedená problematika CSZ 
obecnE Uešena v bodu Ň.4.Ň. 
Jedná se pouze o úpravu formulace, není tím zamezeno Uešení ani vyUešení dané 
situace. Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň. 
Územní plánování vytváUí územní podmínky, napU. pro naplnEní funkcí ÚSES, 
nedokáže však ovlivnit, zda, kdy a jakým zp]sobem k tomu dojde.  

305    Kutílek Petr Nesouhlas Řě Požadujeme, aby ZÚR i nadále v podmínkách pro rozhodování v území 
požadovaly respektovat okolní zástavbu, napU. eě Ěň.Ň.6ě  

 PUipomínka bude akceptována. 
V článku ň.Ň.6, v odstavci – Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v 
území  - nebude bod eě rušen. 
 

305    Kutílek Petr Nesouhlas řě Požadujeme zachování všech DEVÍTI vypuštEných rozvojových oblastí zelenE. 
Potenciální možnost zastavEní tEchto ploch je v pUíkrém rozporu s deklarovaným 
požadavkem nerozšiUování zástavby do krajiny.  

 PUipomínka bude akceptována. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné I. Obsah Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUepracování návrhu Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje 
hl. m. Prahy Ědále jen Zprávaě, do podoby, která bude splOovat požadavky na 
zprávu o uplatOování zásad územního rozvoje Ědále jen ZÚRě vyplývající z 
platných právních pUedpis] a odpovídající zásadnímu významu ZÚR jako 
nadUazené a základní územnE plánovací dokumentace hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaný NÁVRH ZPRÁVY O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
HL. M. PRůHY V UPLYNULÉM OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 – BTEZEN Ň017ě 
nesplOuje základní požadavky na zprávu o uplatOování ZÚR vyplývající z platných 
právních pUedpis], protože: 
1. Neobsahuje Uádné vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém 
období 
Ň. NeobjasOuje d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
ň. NeobjasOuje jednotlivé požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy 
 
ZÚR Ueší v Praze základní požadavky na celkové účelné a hospodárné 
uspoUádání území hlavního mEsta, a vztahy základní struktury hlavního mEsta k 
navazujícímu území StUedočeského kraje a koncepci celomEstsky i regionálnE či 
republikovE významné veUejné infrastruktury. ZÚR tak definují základní principy 
koncepce uspoUádání území hl. m. Prahy. 
ZÚR dále vymezují plochy a koridory celomEstského, republikového či 
mezinárodního významu. Jedná se zejména o plochy a koridory pro Prahu v]bec 
nejvýznamnEjších dopravních systém], systém] technické infrastruktury či o 
celomEstsky významné součásti a struktury krajiny hlavního mEsta. 
ZÚR jsou podUízeny Politice územního rozvoje ČR Ědále jen „PÚR“ě, zámEry 
republikového nebo mezinárodního významu vyplývající z PÚR musí být do ZÚR 
pUevzaty. ZÚR jsou naopak závazné pro poUízení zmEn platného územního plánu i 
poUízení nového územního ĚMetropolitníhoě plánu hl. m. Prahy. 
 
Politika územního rozvoje - stát ----------> Zásady územního rozvoje - kraj ----------
> Územní ĚMetropolitníě plán - obec 
 
Zpráva o uplatOování zásad územního rozvoje 
Vždy nejdéle do 4 let od vydání ZÚR nebo jejich poslední aktualizace je krajský 
úUad Ěv pUípadE Prahy pak Magistrát hl. m. Prahyě povinen vyhodnotit zkušenosti s 
uplatOováním, tedy s využitím ZÚR v rámci procesu územního plánování, 
posoudit, zda ZÚR stále dobUe plní sv]j účel a svou roli, zda stále splOují 
požadavky PÚR ČR, stavebního zákona, zejména cíl] a úkol] územního 
plánování, a všech právních pUedpis]. Zpráva o uplatOování ZÚR má také 
zhodnotit, zda ZÚR dostatečnE chrání hodnoty v území a zda pUispívají k 
udržitelnému rozvoji území hlavního mEsta. 
Výstupem zprávy o uplatOování ZÚR za uplynulé období m]že být 
Ě1ě konstatování, že ZÚR plní dobUe svou roli a není na nich tUeba nic mEnit 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude akceptována částečnE. 
Návrh Zprávy je zpracován a projednáván v souladu s platnými právními pUedpisy 
Ě§ 4Ň stavebního zákona, § ř vyhlášky č. 500/ Ň006 Sb. o územnE analytických 
podkladech, územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE 
plánovací činnostiě. 
ad 1ě Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období. 
ad Ňě D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy 
na základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 
42 odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu 
Ěstavební zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle 
výsledk] projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 
let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." 
ůktualizace č. 1 ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 
4ň/Ň014 usnesením č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
ad ňě Vlastní zd]vodnEní navrženého Uešení Ěkonkrétních úprav textové a grafické 
částiě bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí návrhové 
dokumentace ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
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ĚŇěpožadavek na dílčí zmEny v Uešení ZÚR, bez dopad] na celkovou koncepci 
ZÚR = požadavek na poUízení aktualizace ZÚR 
Ěňěpožadavek na poUízení zcela nových ZÚR v pUípadE, že je potUeba zmEnit 
celkovou koncepci ZÚR 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR tak m]že být zadáním pro aktualizaci stávajících 
anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Vyhodnocování uplatOování ZÚR za uplynulé období Ě kapitoly a, b, c, d zprávy o 
uplatOování ZÚRě ----------> Ě1ě Bez nárok] na úpravy ZÚR, ĚŇě Požadavek na 
poUízení aktualizace ZÚR, Ěňě Požadavek na poUízení nových ZÚR Ěkapitoly e, f, g, 
zprávy o uplatOování ZÚRě 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy za uplynulé období musí být UádnE 
projednána s mEstskými částmi, Ministerstvem pro místní rozvoj, s dotčenými 
orgány, které chrání veUejné zájmy vyplývající z platných právních pUedpis], se 
sousedními kraji, s obcemi sousedícími s krajem, pro který jsou ZÚR poUizovány, 
v pUípadE Prahy tedy s obcemi sousedícími s územím hlavního mEsta. 
Pro účely transparentního projednání musí Zpráva o uplatOování ZÚR v 
uplynulém období obsahovat UádnE zpracované vyhodnocení uplatOování ZÚR v 
uplynulém období, musí jednoznačnE, srozumitelnE transparentnE formulovat 
závEry a zjištEní tohoto vyhodnocení a musí obsahovat návrh na další postup. 
Dokud není provedeno Uádné a úplné vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém 
období, není možné navrhnout další postup, tedy navrhnout, zda ponechat ZÚR 
beze zmEny, nebo navrhnout poUízení aktualizace ZÚR nebo dokonce poUízení 
nových ZÚR. 
V pUípadE návrhu na poUízení aktualizace ZÚR nebo poUízení nových ZÚR se 
Zpráva o uplatOování ZÚR stává zadáním aktualizace ZÚR, resp. nových ZÚR a 
musí proto obsahovat jednoznačnE formulované požadavky na aktualizaci ZÚR či 
na nové ZÚR. 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné II. D]vody aktualizace ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme jasné vymezení d]vod], které vedou k aktualizaci ZÚR a pUesné 
vyjádUení vEcných úkol] aktualizace s jasným od]vodnEním a upozornEním, zda 
jsou či nejsou aktualizací na základE Zprávy mEnEny zásadní koncepce ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaná ZPRÁVů O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. 
PRůHY V UPLYNULÉM OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 – BTEZEN Ň017ě stanoví Ěby[ bez 
Uádného zd]vodnEníě potUebu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, a to zejména v tEchto 
oblastech: 
Ě1ě uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s ůktualizací č. 1 PÚR ČR schválenou 
vládou ČR 15. 4. Ň015 
ĚŇě úprava terminologie ZÚR hl. m. Prahy, aby byla zcela v souladu s platnými 
právními pUedpisy 
Ěňě zrušení bez náhrady „Obecných zásad územního rozvoje hl. m. Prahy“, které 
zejména definují základní koncepci uspoUádání Prahy a stanovují požadavky na 
koordinaci uspoUádání sídelní struktury Prahy, na strukturu center Prahy a na 
jednotlivé systémy mEsta, ale také na ochranu hodnot Prahy v navazujícím 
územním ĚMetropolitnímě plánu 
Ě4ě zrušení vybraných rozvojových oblastí zelenE 
Ě5ě rušení požadavk] na územní plán v rozvojových a transformačních oblastech 
Ě6ě provEUení vymezení územního sytému ekologické stability na nadregionální a 
regionální úrovni. 
Z vEcných požadavk] je tedy zUejmé, že byly vybrány selektivnE a výbEr 
nevychází z vyhodnocení a d]vody výbEru i požadavk] na zmEny nejsou zUejmé. 
SoučasnE není pochopitelné, proč Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
neobsahuje požadavky na Uešení nenaplnEných koncepcí ZÚR a dalších úkol] z 
ÚůP. 
 
NejčastEjšími d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR jsou 
Ě1ě nutnost uvést ZÚR do souladu se schválenou aktualizací PÚR ČR 
ĚŇě nutnost doplnit části ZÚR zrušené správními soudy 
Ěňě potUeba aktualizovat nEkteré vybrané aspekty ZÚR Ětypicky potUeba 
pUehodnotit vymezení nEkterého vybraného dopravního koridoru apod.ě 
Ě4ě potUeba komplexnE ĚcelkovEě revidovat Uešení ZÚR. 
 
Každý z výše uvedených d]vod] pro poUízení aktualizace ZÚR klade odlišné 
nároky na následné zpracování aktualizace ZÚR, zejména pak na rozsah a 
náročnost projednání aktualizace ZÚR. Zatímco uvedení ZÚR do souladu s PÚR 
ČR či náprava dílčích částí ZÚR zrušených správními soudy nebývá v zásadE 
problematická a vykazuje jen malá rizika komplikací v procesu projednání, 
aktualizace dílčích aspekt] ZÚR či komplexní revize ZÚR skýtají značné riziko 
komplikací v rámci projednání takové aktualizace ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
Návrh Zprávy je zpracován v souladu s platnými právními pUedpisy. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.9.2014. 
V rámci aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy, nebude 
docházet ke zmEnE zásadních koncepcí, dochází pouze k dílčím úpravám, které 
reagují na novely zákon], vyhlášky, nové metodiky atd.. 
Úkoly vyplývající z problému v ÚůP budou do Zprávy doplnEny. 
 
K jednotlivým bod]m uvedeným v od]vodnEní pUipomínky uvádíme: 
ad 1. Nutná úprava dle ůktualizace PÚR č.1 - Vyplývá z § 41 odst. 4 stavebního 
zákona: "Kraj je povinen uvést do souladu zásady územního rozvoje s následnE 
schválenou politikou územního rozvoje....". 
ad Ň. Soulad s novelizovanými právními pUedpisy. 
ad 3. Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly 2 obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
ad 4. Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
ad 5. Rušení konkrétních požadavk] souvisí se znalostí území a Hl. m. Praha, 
obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou organizaci, pro 
zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. Proto v pUípadE 
hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková organizace zUízená 
hl. m. Prahou. Z d]vodu, že oba stupnE územnE plánovací dokumentace hl.m. 
Prahy zpracovává totožný projektant, bylo v návrhu Zprávy pUistoupeno k 
podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, kde k tomu byly odborné i 
procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost procesu aktualizace ZÚR hl. 
m. Prahy. 
ad 6. Vzhledem k nové metodice MŽP k problematice ÚSES bude novE 
vymezeno. 
 
 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné III. Vyhodnocení rizik spojených s aktualizací ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme vyhodnocení rizik spojených s variantami aktualizace ZÚR, zejména 
ve vztahu poUizování nového ĚMetropolitníhoě Územního plánu hl. m. Prahy a 
zajištEní právní kontinuity a jistoty pUi rozhodování v území. 
 
Od]vodnEní 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují požadavky ke ZprávE. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
Vyhodnocení rizik není součástí Zprávy o uplatOování ZÚR hl.m. Prahy. 
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S ohledem na Uízení rizik vyplývajících z poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy je 
tUeba citlivE zvážit náplO a rozsah aktualizace. Je žádoucí, aby aktualizace ZÚR 
hl. m. Prahy nenarušila proces soubEžnE probíhajícího poUízení nového územního 
ĚMetropolitníhoě plánu. V pUípadE nabytí účinnosti právE projednávané novely 
stavebního zákona bude možné poUizovat soubEžnE nový územní ĚMetropolitníě 
plán a aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadavky na zásahy do základních koncepcí uspoUádání kraje ĚPrahyě tak 
zvyšují riziko, že v pr]bEhu zpracování dojde k rozpor]m s dotčenými orgány a 
tím i k pr]tah]m v poUizování aktualizace ZÚR. 
K aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy je pUitom nutné pUistupovat zároveO s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy pUevezmou roli podkladu pro rozhodování v území v pUípadE, že 
nový územní ĚMetropolitníě plán Prahy nebude poUízen do doby ukončení platnosti 
v současné dobE platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního mEsta 
Prahy z roku 1řřř Ěpodle platné právní úpravy v roce Ň0Ň0, podle projednávané 
novely stavebního zákona v roce Ň0ŇŇě. 
Je tedy více než žádoucí zakotvit v ZÚR hl. m. Prahy základní zásady pro 
koordinaci rozvoje území hlavního mEsta Prahy, které by v pUípadE pUechodného 
období, kdy Praha nebude mít platný žádný územní plán, pUevzaly alespoO 
částečnE, v mEUítku celého mEsta, roli územního plánu. 
 
Rizika aktualizace ZÚR, která je zejména tUeba vyhodnotit 
1. Pokud by právE projednávaná novela stavebního zákona nevstoupila v 
účinnost, ohrozila by navrhovaná aktualizace ZÚR hl. m. Prahy harmonogram 
poUizování nového územního ĚMetropolitního plánuě: 
podle platného stavebního zákona je tUeba aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy na 
základE zprávy o jejím uplatOování zahájit ještE pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu, který bude muset odpovídat aktualizovaným ZÚR či až po 
jeho projednání s tím, že soulad Metropolitního plánu a ZÚR hl. m. Prahy zajistí 
zmEna Metropolitního plánu po vydání aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
První varianta by poUizování Metropolitního plánu významnE zdržela a zanáší 
riziko budoucích soudních pUezkum] s nepUedvídatelným výsledkem. 
Druhá varianta vyžaduje uvedení Metropolitního plánu do souladu s platnými ZÚR 
hl. m. Prahy a mEnEné koncepce ZÚR hl. m. Prahy budou zapracovány až v 
komplexní aktualizaci Metropolitního plánu či jeho zmEnami. 
Teoreticky je možné pUipravovat Metropolitní plán ve dvou variantách, podle 
stávajících a podle aktualizovaných ZÚR hl. m. Prahy, ale tento postup je náročný 
právnE, administrativnE i ekonomicky a vyžaduje shodu poUizovatele se 
zpracovatelem. 
V pUípadE, že by novela stavebního zákona nevstoupila v platnost, je nezbytné 
zahájit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy bu@ pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu anebo až po veUejném projednání. 
V pUípadE účinnosti novely stavebního zákona bude situace z tohoto hlediska 
pUíznivEjší, nebo[ návrh novely stavebního zákona umožOuje soubEžné poUízení 
ZÚR a vydání územního plánu na území hl. m. Prahy. PUesto pUedjímání výsledk] 
soubEžného projednání územního plánu a aktualizace zásad územního rozvoje 
m]že vést k situaci, kdy by musel být územní plán pozdEji dle § 5ň odst. 6 
stavebního zákona zamítnut. 
Ň. Toto riziko lze do značné míry vyloučit v pUípadE, že dojde pouze k 
minimalistické aktualizace ZÚR hl. m. Prahy Ěpouze uvedení do souladu s 
Politikou územního rozvoje ČR a judikatur správních soud]ě, z níž nevyplývají 
žádná zvláštní rizika pUi poUizování. 
ň. V pUípadE, že by byla zvolena cesta komplexní a tedy vEcnE rozsáhlé 
aktualizace ZÚR hl. m. Prahy anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy, se Praha 
vystavuje riziku, že v pr]bEhu projednávání aktualizace nebo nových ZÚR hl. m. 
Prahy dojde k rozpor]m s nadUazenými správními orgány, mEstskými částmi a 
veUejností. 
4. V pUípadE komplexní aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, která by zasáhla i koncepci 
ZÚR hrozí soudní pUezkum, zda se jedná o aktualizaci ZÚR nebo skrytE o 
poUízení zcela nových ZÚR. 
5. Ke zprávE o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je tUeba pUistupovat s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy obstály pUi soudních pUezkumech a je tUeba je chápat jako 
stabilizující prvek územního plánování hl. m. Prahy. Z hlediska Uízení rizik pUi 
poUizování územního plánu hl. m. Prahy proto není vhodné do ZÚR Prahy 
zasahovat. Všechna pozitiva, kterých je možné komplexní aktualizací ZÚR hl. m. 
Prahy dosáhnout, nevyvažují rizika otevUení soudních pUezkum] v situaci, kdy 
není jisté, že Praha bude mít po roce Ň0Ň0, resp. po roce Ň0ŇŇ platný územní 
plán. 

Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy, Zpráva je zpracovaná v 
souladu s § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. o územnE analytických podkladech, 
územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu je kontinuita zaručena. Územní 
plán hl.m. Prahy - Metropolitní plán musí být s nadUazenou územnE plánovací 
dokumentací v souladu. 
 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné IV. Požadavky na ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
S ohledem na mimoUádný význam ZÚR hl. m. Prahy pro koordinaci rozvoje území 
hl. m. Prahy a pro rozhodování zmEnách v území v pUípadE skončení platnosti 
územního plánu hlavního mEsta požadujeme zachovat a dále podstatnE posílit 
koordinační roli ZÚR hl. m Prahy. 
V požadavcích na aktualizaci pak požadujeme soustUedit se v ZÚR hl. m. Prahy 
na cizelaci, zpUesnEní a doplnEní podmínek pro rozhodování o zmEnách v území 
pUedevším v tEchto oblastech a tematických okruzích: 
- Stanovení cílového uspoUádání sídelní struktury mEsta - určení cílové pozice, 
role a významu jednotlivých mEstských částí v sídelní struktuUe hlavního mEsta, 
určení cílového uspoUádání center a jejich vzájemných prostorových a provozních 
vazeb a určení cílového vztahu struktury osídlení hlavního mEsta k osídlení 
navazujícího území StUedočeského kraje, se zvláštním zUetelem na obce v 
metropolitním regionu Prahy. 
- Ochrana a rozvoj hodnot celomEstského významu – jednoznačná identifikace 
pUírodních/krajinných, kulturních/historických a civilizačních hodnot celomEstského 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
Není možné pUedjímat co nastane, až skončí platnost Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy. V současnosti se poUizuje nový ÚP hl.m. Prahy. 
ZÚR jsou platnou územnE plánovací dokumentací, zpracované dle platných 
právních pUedpis], s jasnE stanovenými požadavky na účel, obsah a podrobnost 
zpracování Ě§ ň6 SZ, §6 - 10 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. včetnE pUílohy č. 4ě. ZÚR 
nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem ÚP, RP nebo navazujícím 
rozhodnutím. 
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významu, se zvláštním zUetelem k hodnotám, jejichž ochrana nevyplývá z obecnE 
závazných právních pUedpis], včetnE stanovení jednoznačných podmínek jejich 
ochranu a režimu rozhodování o zmEnách v území ve vztahu k pUedmEt]m a 
cíl]m jejich ochrany. 
- Koncepce veUejné infrastruktury celomEstského, nadmístního i republikového 
významu – funkčnE a prostorovE ucelená a robustní koncepce celomEstské a 
regionálnE či republikovE významné veUejné infrastruktury, tedy dopravního 
systému mEsta, systému zásobování mEsta sítEmi technické infrastruktury, ale 
také systému celomEstsky, regionálnE i republikovE významného občanského 
vybavení a veUejných prostranství, to vše se zvláštním zUetelem na zajištEní vazeb 
na území StUedočeského kraje a celé České republiky. 
- Koncepce zelené infrastruktury celomEstského i nadmístního významu – 
koncepce celomEstsky významných krajinných struktur a systému zelenE, se 
zvláštním zUetelem na krajinné vazby na území v zázemí hlavního mEsta. 
- PodmínEnosti rozvoje území realizací veUejných infrastruktur celomEstského / 
nadmístního významu – zajištEní časové koordinace rozvoje území hlavního 
mEsta, resp. jeho vybraných částí a území vzhledem k nárok]m na rozvoj a 
podmínEnosti realizací celomEstsky nebo regionálnE významných systém] 
veUejné infrastruktury. 
- PodmínEnost veUejné dopravní infrastruktury celomEstského, nadmístního i 
republikového významu realizací ochranné zelenE a dalších prvk] k eliminaci 
negativních dopad] z tEchto staveb. 
 
Od]vodnEní 
ZÚR hl. m. Prahy jsou závazné pro poUizování a vydávání Územního plánu hl. m. 
Prahy a regulačních plán]. Všechny zmEny současnE platného Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy, jakož i novE poUizovaný Územní plán hl. m. Prahy 
ĚMetropolitní pláně musí být plnE v souladu s platnými Ěvydanýmiě ZÚR hl. m. 
Prahy, ve znEní všech jejích aktualizací. 
Praha je zároveO krajem i obcí, proto se pro Prahu poUizují a vydávají ZÚR i 
územní plán. Zatímco ve všech krajích České republiky mimo Prahu slouží 
zásady územního rozvoje pro koordinaci územnE plánovací činnosti mezi 
jednotlivými obcemi na území pUíslušného kraje, včetnE vazeb daného kraje na 
území sousedních kraj] či stát], v pUípadE hl. m. Prahy slouží ZÚR ke koordinaci 
rozvoje vlastního území hlavního mEsta, včetnE koordinace rozvoje území hl. m. 
Prahy ve vztahu k území sousedního StUedočeského kraje, zejména pak ve 
vztahu k území obcí pUiléhajících k obvodu hlavního mEsta. Ekvivalentem ke 
koordinaci územnE plánovací činnosti mezi jednotlivými obcemi v krajích mimo 
Prahu je v Praze de facto koordinace prostorových a provozních vztah] mezi 
územími jednotlivých mEstských částí. Zatímco v krajích mimo Prahu se 
záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí všechny ty, které svým 
významem, rozsahem nebo využitím ovlivOují území více obcí, v pUípadE hl. m. 
Prahy se záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí ty, které mají 
celomEstský význam Ěviz též „plocha nadmístního nebo republikového významu“ 
dle § Ň odst. Ě1ě písm. hě stavebního zákonaě. 
ZÚR hl. m. Prahy tak Ueší shodné území, jako Ueší Územní plán hl. m. Prahy, ZÚR 
hl. m. Prahy se ovšem zabývají výhradnE záležitostmi celomEstského významu, a 
tedy záležitostmi koordinujícími rozvoj území hl. m. Prahy jako celku, v 
celomEstských souvislostech a souvislostech pUesahující hranici hl. m. Prahy do 
sousedního StUedočeského kraje. ZÚR pUitom zároveO v souladu s § ň6 odst. Ěňě 
stavebního zákona “koordinují územnE plánovací činnost obcí“, v pUípadE Prahy, 
která je sama obcí, je tak povinností ZÚR v nadmístních/celomEstských 
souvislostech a vztazích stanovit jednoznačný rámec pro územní plán hlavního 
mEsta. ZÚR hl. m. Prahy stanoví účelné a hospodárné uspoUádání území hlavního 
mEsta, vymezí tedy systém center a vzájemné vztahy mezi nimi, vymezí hlavní 
rozvojová území, území krajiny anebo území s nutným specifickým pUístupem k 
jejich rozvoji a pro všechna tato území stanoví podrobné podmínky a úkoly pro 
územní plánování, které musí být následnE detailnE naplnEny v územním plánu, 
resp. v regulačních plánech. 
ZÚR dále vymezí plochy a koridory nadmístního a celomEstského významu pro 
dopravní či technickou infrastrukturu, protipovodOová opatUení, územní systém 
ekologické stability či další vybrané celomEstsky významné systémy v území. 
Cílem je pUitom vytvoUit územní podmínky pro fungování a další kvalitativní i 
kvantitativní rozvoj systém] zajiš[ujících fungování hl. m. Prahy jako celku a 
integraci hl. m. Prahy do širších územních struktur sousedního StUedočeského 
kraje, potažmo celého státu. 
Projednávaný Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v podobE, v jaké je 
pUedkládán, naopak pUedstavuje zásadní ohrožení výše uvedené zásadní 
koordinační role ZÚR hl. m. Prahu ve vztahu k územnE plánovací činnosti a 
rozvoji území hl. m. Prahy. Navrhováno je vypuštEní Uady podmínek pro následné 
rozhodování o zmEnách v území a úkol] pro podrobnEjší ÚPD, nEkteré systémy v 
území zakotvené v platných ZÚR hl. m. Prahy jsou bez dalšího zd]vodnEní 
označovány za místního významu a jsou tak navrženy k vypuštEní. Namísto 
snahy o cizelaci, zpUesnEní a doplnEní dalších úkol] pro následné rozhodování o 
zmEnách v území jsou tak robustnost a koordinační role stávajícího znEní ZÚR hl. 
m. Prahy spíše oslabovány. Hrozí tak, že bez návazného územního plánu 
hlavního mEsta nebudou ZÚR hl. m. Prahy samy o sobE pUípadnE schopné sloužit 
jako relevantní podklad pro rozhodování o zmEnách v území. 
Podle platného znEní stavebního zákona skončí platnost současného Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Ěschválený ř. ř. 1řřřě dne ň1. 1Ň. Ň0Ň0. 
MomentálnE v Poslanecké snEmovnE Parlamentu ČR projednávaná novela 
stavebního zákona pUedpokládá prodloužení platnosti všech územních plán] 
schválených pUed 1. 1. Ň007 do konce roku Ň0ŇŇ, tedy o další dva roky. PUijetí a 
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účinnost právE projednávané novely stavebního zákona jsou však nejisté a nelze 
s nimi v tuto chvíli s jistotou počítat. 
Praha poUizuje nový Územní plán hl. m. Prahy ĚMetropolitní pláně, jeho poUízení je 
však ve značném časovém prodlení oproti p]vodnE pUedpokládanému 
harmonogramu, a proto je v současné dobE v podstatE jisté, že Metropolitní plán 
nebude účinný pUed uplynutím lh]ty účinnosti současnE platného ÚPSÚ hl. m. 
Prahy, tedy do ň1. 1Ň. Ň0Ň0. S velkou mírou pravdEpodobnosti lze pUedpokládat, 
že Metropolitní plán nebude účinný ani do pUípadné prodloužené lh]ty ň1. 1Ň. 
2022. 
S ohledem na výše uvedené Praha čelí reálné hrozbE, že od 1. 1. Ň0Ň1 nebo od 
1. 1. Ň0Ňň Ěv závislosti na pUípadné účinnosti momentálnE projednávané novely 
stavebního zákonaě bude zcela bez územního plánu. Rozhodování v území se 
pak v tom pUípadE kromE pUíslušných ustanovení stavebního zákona, zejména cíl] 
a úkol] územního plánování, a kromE Pražských stavebních pUedpis] bude Uídit 
právE zásadami územního rozvoje. 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné V. Obsah kapitoly 
aě Vyhodnocení uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na 
základE kterých byly ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení 
pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území 
 
a. 1 Zásadní pUipomínka 
Doporučujeme identifikovat všechny konkrétní nové skutečnosti, vyplývající ze 
zmEn podmínek v uplynulém období a zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení 
konkrétních vliv] identifikovaných nových skutečností na formální obsah i vEcné 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na pUípadnou 
aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR nestačí pouze uvést prostý výčet 
legislativních pUedpis] a dalších dokument], které se v uplynulém období zmEnily. 
Je nezbytné identifikovat zcela konkrétnE jednotlivé podmínky, které se zmEnou 
tEchto pUedpis] a dokument] zmEnily a formulovat vliv tEchto podmínek na 
formální i vEcný obsah ZÚR hl. m. Prahy. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období a také bude doplnEno 
vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území. 
Dále ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné a. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z novel všech 
relevantních právních pUedpis] s účinností v uplynulém období, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Doporučujeme 
pUitom zabývat se kromE uvedené novely vyhlášky č. 45Ř/Ň010 Sb., kterou se 
mEní vyhláška č. 500/Ň006 Sb. dále napU. novelou zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o 
ochranE zemEdElského p]dního fondu, novelou zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích a dalšími, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme mezi legislativními pUedpisy, 
které byly v uplynulém období zmEnEny/aktualizovány a mohly by mít vliv na 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, napU. novelu zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o ochranE 
zemEdElského p]dního fondu Ězákony č. 41/Ň015, resp.1Ř4/Ň006 Sb., kterými se 
mEní zákon č. ňň4/1řřŇ Sb.ě, nebo napU. novelu zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích Ězákon č. Ň6Ř/Ň015 Sb., kterým se mEní zákon č. 
1ň/1řř7 Sb.ě, kterým se ruší označení všech „rychlostních silnic“, a mnohé další. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Návrh aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, který vyplyne za schválené Zprávy, bude 
zpracován v souladu s platnou legislativou. 
 
 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné a. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. porovnat výsledky prognózy zpracovatele s výsledky projekce z 
ČSÚ, Ň. identifikovat konkrétní nové skutečnosti, které z nich vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedeno, že „je k dispozici 
nová Prognóza vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy“. Není objasnEno, v čem 
se zjištEní nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy liší od 
skutečností, na základE nichž byly zpracované v současné dobE platné ZÚR hl. 
m. Prahy. Není ani objasnEno, zda z nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. 
m. Prahy vyplývají nEjaké konkrétní nároky na Uešení ZÚR hl. m. Prahy. 
UpozorOujeme, že kromE prognózy zpracované pUímo v IPR existuje i Projekce 
obyvatelstva v Hlavním mEstE Praze do roku Ň050 Ěz ledna Ň014ě, zpracovaná 
jedním ze tUí renomovaných prognostických pracoviš[ v ČR - Českým statistickým 
úUadem. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Prognóza byla zpracována Univerzitou Karlovou a jejím podkladem byly data ČSÚ. 
Prognóza byla použita proto, že obsahuje i podrobnEjší údaje než data z ČSÚ. 
Jedná se o údaje o imigraci - pUír]stky obyvatel plynoucími s dostEhování do 
Prahy z ČR i s pUedpokladem stEhování mimo ČR. Jde tedy o prognózu, která Ueší 
komplexnE pUír]stek obyvatelstva ve tUech variantách vývoje do horizontu roku 
Ň050 a tyto pUír]stky i prostorovE distribuuje v rámci obce - hl. m. Prahy. 
Vyplývá z ní, z její stUední varianty, že i nadále bude r]st počet obyvatel Prahy jako 
v posledních cca. Ň0 letech, že je tedy potUeba navržené stavby a zaUízení 
technické, dopravní i občanské vybavenosti realizovat a rozhodnE je neredukovat. 
ObdobnE se nemEní, až na výjimky - a to spíše lokální Ěmístní, na úrovni MČě, 
požadavky na rozvojové plochy, oblasti a osy. 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné a. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zd]vodnit „potUebu provEUení vymezení regionálního a 
nadregionálního ÚSES“, zejména specifikovat konkrétní nové skutečnosti, které 
vyvolávají uvedenou potUebu, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy v oblasti ÚSES. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedena „potUeba 
provEUení vymezení regionální a nadregionální úrovnE ÚSES“. 
Tato potUeba není nijak zd]vodnEna ani jinak objasnEna. Nová potUeba uvedení 
regionální a nadregionální úrovnE ÚSES do souladu s legislativou je ponEkud 
pUekvapivá, protože ÚSES byl do ZÚR hl. m. Prahy nepochybnE zpracován v 
souladu se zák. 114/1řřŇ Sb. a provádEcí vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. Není 
zUejmé, jaké nové skutečnosti pro vymezení regionálního a nadregionálního 
ÚSES vyplývají z “aktuální oborové metodiky”. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 
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43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné a. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících ze 
schváleného nového Strategického plánu hl. m. Prahy, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme napUíklad Strategický plán 
hlavního mEsta Prahy, schválený Zastupitelstvem hl. m. Prahy Ň4. 11. Ň016. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Nejedná se o novou skutečnost/podmínku. 
Strategický plán, neboli plán rozvoje obce je nástrojem majetkové politiky a 
oborových politik mEsta. 
Nejedná se o nový Strategický plán hl.m. Prahy ale o ůktualizaci Strategického 
plánu Ň00Ř. 
Z výstup] obsažených v aktualizaci Strategického plánu nevyplývá žádná nová 
podmínka, která by mEla být Uešena ůktualizací ZÚR hl.m. Prahy. 
 
 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné a. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení relevantní judikatury správních soud] k 
návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, kterými se vydávají ZÚR, resp. 
aktualizace ZÚR, v uplynulém období, včetnE specifikace konkrétních nových 
skutečností, které z judikatury pro Uešení ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
judikatury správních soud] k návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, 
kterými se vydávají ZÚR, resp. aktualizace ZÚR, v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Právní Uád je v ČR hierarchicky uspoUádán - právo Evropské unie, ústavní 
poUádek, mezinárodní smlouvy, zákonné právní pUedpisy a podzákonné právní 
pUedpisy. Judikatura není pramenem práva. Judikatura upUesOuje výklad zákon], 
ale nejsou to zákony ani podzákonné právní pUedpisy. 
Tato problematika není součástí Zprávy. 
 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné a. 7 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z rozvoje 
StUedočeského kraje v uplynulém období, se zamEUením na koordinaci ZÚR hl. m. 
Prahy se ZÚR StUedočeského kraje a se zohlednEním Integrované strategie pro 
ITI Pražské metropolitní oblasti. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
rozvoje StUedočeského kraje v uplynulém období, zejména pak z rozvoje 
bezprostUedního zázemí hl. m. Prahy. 
V této souvislosti pUipomínáme, že v uplynulém období došlo ke zrušení nEkterých 
částí ZÚR StUedočeského kraje, včetnE napU. zrušení plochy rozvoje letištE Praha 
– RuzynE, silničního okruhu kolem Prahy v severozápadním a severovýchodním 
sektoru či koridoru železniční tratE č. ŇŇ1: úsek Praha – Strančice, s velmi úzkými 
vazbami na území hl. mEsta Prahy. MomentálnE je projednávána ůktualizace č. Ň 
ZÚR StUedočeského kraje, která výše uvedené soudem zrušené části ZÚR 
StUedočeského kraje novE vymezuje. 
Dále pUipomínáme existenci ITI Pražské metropolitní oblasti Ěviz https://rsk-
sk.cz/integrovane- nastroje/iti-prazske-metropolitni-oblasti/). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavky nebudou akceptovány. 
PoUizovaná ůktualizace č. Ň ZÚR StUedočeského kraje je v souladu s platnými 
ZÚR hl.m. Prahy. 
Vyhodnocení koordinace se ZÚR StUedočeského kraje není pUedmEtem Zprávy. 
ITI - Integrované územní investice ĚIntegrated Territorial Investmentsě jsou 
nástrojem EU v rámci programovacího období Ň014-2020, kdy jsou investice 
smEUovány do tzv. Metropolitních region]. V pUípadE Prahy jde o spolupráci se 
StUedočeským krajem a obcemi kolem Prahy, kde ve vymezeném regionu lze 
použít ITI k financování projekt] , ale jen v souladu se strategií ITI pro metropolitní 
region Prahy a StUedních Čech. Jde o nástroj finanční, který je smEUován do tUí 
oblastí Ěškolství, ochrana proti povodním, dopravní stavby- napU. P+Rě a vEtšina 
investic je realizována na území StUedočeského kraje. PUímý vliv ITI na územní 
plánování respektive na aktualizaci ZÚR a jejich naplOování není. 
 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné a.Ř Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území, včetnE 
formulace závEr], zda zmEny podmínek za uplynulé období vyvolávají 
pUedpokládaný negativní dopady na udržitelný rozvoj území a pUípadnE jaké. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v]bec provedeno 
„vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území“. 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se v této vEci nelze odkázat na 
stanovisko pUíslušného orgánu ochrany životního prostUedí, poUizovatel Zprávy o 
uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy na základE vyhodnocení 
podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, vyhodnotit pUípadný negativní 
vliv tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území. PUíslušný orgán ochrany životního 
prostUedí posuzuje pUípadné negativní vlivy vyplývající ze zmEn podmínek v 
uplynulém období pouze na životní prostUedí, resp. na evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Poslední odstavec v kapitole aě Zprávy bude pUeformulován. 
 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné VI. Obsah kapitoly 
bě Problémy k Uešení v ZÚR vyplývající z územnE analytických podklad] 
 
b.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme kapitolu bě zpracovat d]slednE a UádnE na základE rozboru 
„Problém] k Uešení nástroji územního plánování“ provedeného v kapitole 1111 ň. 
ůktualizace ÚůP hl. m. Prahy. Zvláštní zUetele jsou hodny zejména následující 
„problémy k Uešení nástroji územního plánování“ : 
- ůbsence koordinace rozvoje bydlení a dalších aktivit v rámci mEsta a 
pUímEstského území Ěs. 5ě; 
- neúplná a nedostatečná kapacita dopravní a technické infrastruktury v rámci 
metropolitního regionu a Ěnedostatečnáě návaznost na hlavní evropské sítE Ěs. 5ě; 
- zvýšení významu železnice v regionální dopravE Ěs. 5ě; 
- problém stanovení zd]vodnEného limitu r]stu počtu obyvatel Prahy a jejích 
mEstských částí s ohledem na omezení vyplývající z pUírodních podmínek, zdroj], 
dopravní obsluhy a životního prostUedí Ěs. 7ě; 
- nedostatek les] s ohledem na potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského 
kraje, vysoká rekreační zátEž stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch Ěs. 7ě; 
- celkové pUetížení centra mEsta dopravou, nepUíznivé prostorové aspekty 
dopravních staveb Ěs. řě; 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Kapitola bude rozšíUena a budou konkretizovány problémy vyplývající z aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR hl. m. Prahy Ueší jen vybrané 
problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR náležetě. 
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- dlouhodobE nedokončené koncepce významných mEstských lokalit a sídlištních 
založení, nedostatečné využití jejich potenciálu Ěs. řě; 
- vznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené mEstské prostUedí a 
generující zvýšené nároky na dopravní obsluhu Ěs. 11ě; 
- tlak na novou pUevážnE monofunkční zástavbu v nezastavitelném území, kde do 
budoucna není zajištEna kvalitní kolejová veUejná doprava a tím zvyšující se 
nároky na individuální automobilovou dopravu ĚnapU. Šeberov, HrnčíUe, Újezd, 
KUeslice, Pitkoviceě Ěs. 15ě; 
- neexistence značné části Pražského okruhu zp]sobuje pUetrvávající zatížení 
území mEsta tranzitní automobilovou dopravou Ěs. 15ě; 
- absence kvalitních tangenciálních Ěkolejovýchě spojení MHD mezi jihozápadní a 
jižní částí mEsta, mezi severozápadní a severní částí mEsta mimo oblast 
rozšíUeného celomEstského centra, která by pUispEla k odlehčení dopravního 
systému v centru mEsta Ěs. 15ě; 
- chybEjící další kapacitní kolejové propojení v jižní části Prahy s centrem mEsta, 
které by snížilo rozsah autobusové MHD a nabídlo rovnEž alternativní trasu pro 
pUípad opravy Nuselského mostu Ěs. 15ě; 
- nedokončená pUestavba železničního uzlu Praha, omezená kapacita 
železničního uzlu Balabenka ve vztahu k Novému spojení, komplikované 
podmínky pro zkapacitnEní železničního uzlu Praha v centrální oblasti mEsta Ěs. 
15); 
- absence železničního propojení letištE Praha/RuzynE a kvalitního železničního 
spojení Praha–Kladno (s.15); 
- nekoordinovaný postup pUi rozvoji velkých komerčních a logistických aktivit v 
kontaktním území Prahy Ěs. Ň0ě; 
- nedostatečná podpora vzniku polyfunkční struktury mEstské zástavby v 
mEstských a čtvr[ových centrech, která je zárukou lepších podmínek pro 
celodenní bezpečnost Ěs. Ň0ě; 
- vytvoUit podmínky pro posílení vodárenské infrastruktury ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- zajistit územní podmínky pro umístEní potUebných plošných zaUízení a liniových 
vedení elektrizační soustavy Ěs. 17ě; 
- vytvoUit podmínky pro zkapacitnEní plnE菜  vyažených nebo pUeažených lokálních 
ČOV nebo pUepojení na stokový systém hl. m. Prahy ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17); 
- a omezovat kompaktní urbanizaci v okrajových částech Prahy a vytvoUit 
podmínky pro možnost realizace protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru (s. 17). 
 
Od]vodnEní 
V kapitole bě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden pouze 
jeden problém vyplývající ze ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. 
m. Prahy. V kapitole 11ň1 ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy je pUitom uvedeno 
celkem 1Ň okruh] problém] k Uešení v územnE plánovacích dokumentacích. 
VýbEr pouze jednoho problému není nijak objasnEn, stejnE tak jako není 
objasnEno, proč se Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nezabývá dalšími 
problémy k Uešení uvedenými v ň. aktualizaci ÚůP hl. m. Prahy relevantními pro 
Uešení v ZÚR. Pro účely vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUitom nejsou 
využity ani „Problémy k Uešení nástroji územního plánování“ formulované pro 
jednotlivé tematické okruhy v kapitole 1111 sekce 1100 „Hodnoty a problémy“ ň. 
aktualizace ÚůP hl. m Prahy. 
Z provedené hlubší analýzy ň. aktualizace ÚůP hl. m Prahy lze s jistotou 
konstatovat, že uvedení jediného problému uvedeného ve ZprávE o uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. m. Prahy není dostatečným vyhodnocením 
problém] k Uešení v ZÚR vyplývajících z ÚůP. 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné VII. Obsah kapitoly 
cě Vyhodnocení souladu ZÚR s Politikou územního rozvoje ČR 
 
c.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
republikovými prioritami územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území stanovenými v Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1, 
schválené vládou ČR dne 15. 4. Ň015. Požadujeme Ň. formulovat konkrétní 
požadavky na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1. PUitom Požadujeme 
zamEUit se na návrh implementace novE stanovených republikových priorit č. 
Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uvedeno prosté konstatování, 
že „v rámci zpracování ůktualizace ZÚR bude provEUen soulad s republikovými 
prioritami PÚR ČR“. To nelze považovat za naplnEní požadavku § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. „vyhodnotit soulad ZÚR s politikou územního rozvoje“. Konstatování 
pUitom pUedjímá, že platné ZÚR hl. m. Prahy nejsou v souladu s PÚR ČR a že je 
tak nutné poUídit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Návrh na poUízení aktualizace ZÚR 
pUitom má vyplynout až z povedeného vyhodnocení souladu ZÚR s platnou 
Politikou územního rozvoje ČR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné c. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
obecnými kritérii a podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
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územní plánování uvedenými v čl. ĚňŘě a v čl. Ěňřě PÚR ČR ve znEní její 
ůktualizace č. 1. 
Požadujeme Ň. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
úkoly pro územní plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro 
Metropolitní rozvojovou oblast Praha. 
 
Od]vodnEní 
Nelze se spokojit se závEry vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s vymezením 
rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí dle PÚR ČR, které se 
omezují na požadavek na pUejmenování rozvojové oblasti OB1. 
UpozorOujeme, že v ůktualizaci č. 1 PÚR došlo k aktualizaci a doplnEní nEkterých 
obecných kritérií a podmínek pro rozhodování o zmEnách v území uvedených v čl. 
ĚňŘě a úkol] pro územní plánování uvedených v čl. Ěňřě PÚR ČR. 
UpozorOujeme dále, že v ůktualizaci č. 1 PÚR ČR byly pro Rozvojovou 
metropolitní oblast Praha stanoveny novE tUi úkoly pro územní plánování. Návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR se má mimo jiné zabývat i vyhodnocením plnEní úkol] 
pro územní plánování stanovených v PÚR ČR pro pUedmEtnou Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, by[ by mElo být konstatováno, že nEkterý z úkol] pro 
územní plánování dosud nebyl zodpovEdnými orgány splnEn ĚnapU. že zatím 
nebyla poUízena požadovaná územní studieě. 

Požadavek bude částečnE akceptován. 
1. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s obecnými kritérii a 
podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro územní plánování 
stanovenými v platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy 
součástí od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEno jaké články jsou oproti PÚR ČR Ň00Ř v platné PÚR 
zmEnEny. 
Ň. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s úkoly pro územní 
plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné c.ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení pUípadných širších územních vliv] vymezení 
nové rozvojové osy OS5a Rozvojová oblast Praha – Jihlava v ůktualizaci č. 1 
PÚR ČR na strukturu, infrastrukturu a obslužnost území hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
UpozorOujeme, že v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR ke zmEnE zaUazení území hl. 
m. Prahy ve struktuUe osídlení ČR, byla novE vymezena rozvojová oblast OS5a 
Rozvojová oblast Praha – Jihlava podél dálnice D1. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Tato osa se území hl.m Prahy netýká v souladu s vymezením rozvojové osy OS5a 
v PÚR ČR, v platném znEní: "Obce mimo rozvojové oblasti s výraznou vazbou....". 
Celé území Hl.m. Prahy je v PÚR ČR, v platném znEní, vymezeno jako rozvojová 
oblast OB 1 Metropolitní rozvojová oblast Praha. 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné VIII. Obsah kapitoly 
dě Vyhodnocení návrh] mEstských částí na aktualizaci ZÚR 
 
d.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zapracovat do kapitoly dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
kromE požadavk] mEstských částí uplatnEných v rámci projednání návrhu Zprávy 
o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy rovnEž návrhy a podnEty na aktualizaci ZÚR hl. 
m. Prahy týkající se jednotlivých mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 
Požadujeme k tomu využít zejména bohatou agendu pr]bEžných konzultací 
rozpracovaného návrhu nového Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s 
mEstskými částmi. 
 
Od]vodnEní 
V kapitole dě Zprávy o uplatOování ZÚR se obvykle kromE požadavk] mEstských 
částí uplatnEných ve lh]tE pro projednání Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
uvádEjí též návrhy a požadavky mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR v uplynulém období. Je 
nepochybné, že Uada návrh] na aktualizaci ZÚR z pohledu mEstských částí 
jednoznačnE vyplývá napU. z konzultací rozpracovaného návrhu nového 
Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s mEstskými částmi. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
PoUizovatel neobdržel žádné požadavky MČ na aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy. 
Vzhledem k rozdílní podrobnosti ÚP a ZÚR není možné pUipomínky vznesené v 
rámci konzultací k novému Územnímu plánu hl.m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě 
použít k Zásadám územního rozvoje hl.m  Prahy. Tyto konzultace probíhaly nad 
rámec zákonem stanoveného postupu mezi zpracovatelem ÚPD a MČ, bez účasti 
poUizovatele. Tato jednání se týkala pouze návrhu Uešení Metropolitního plánu a 
byla mimo proces poUizování ÚPD. 
 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné IX. Obsah kapitoly 
eě Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR, vč. požadavk] 
na VVURÚ, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování nových 
ZÚR, vč. požadavk] na VVURÚ 
 
e.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUed vlastní formulací požadavk] a podmínek pro zpracování návrhu 
aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR zpracovat UádnE a úplnE 
kapitoly aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR musí být vždy formulována na základE 
podrobného a úplného vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období 
zpracovaného v kapitolách aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR. ZávEry 
vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě, 
bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR jsou základním podkladem pro formulaci 
dalšího postupu, včetnE konkrétních požadavk] a podmínek pro zpracování 
návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR. 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedené v kapitolách aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je neúplné a není proto dostatečné pro 
formulaci jednoznačných a zd]vodnitelných požadavk] a podmínek pro 
zpracování návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v podrobnosti náležející dokumentaci ZÚR doplnEny kapitoly aě, 
bě, cě a dě dle uplatnEných vyjádUení, pUipomínek a požadavk]. 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné e. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme na úvod kapitoly eě doplnit stručné shrnutí hlavních závEr] a zjištEní 
z kapitol aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, včetnE porovnání 
možností dalšího postupu a zd]vodnEní, proč je požadovaná právE aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy a v jakém rozsahu. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má mimo jiné na základE vyhodnocení 
uplatOování ZÚR provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR 
objasnit závEry vyhodnocení zmEn podmínek v území v uplynulém období a 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Vzhledem k tomu, že ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé 
schválené Zprávy body aě až hě, nebudou hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě 
Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 
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navrhnout a zd]vodnit další postup územnE plánovací činnosti ve vztahu k ZÚR 
Ěbez požadavk] na úpravu Uešení ZÚR / požadavky na aktualizaci ZÚR / 
požadavky na poUízení zcela nových ZÚRě. 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné e. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zakomponovat do požadavk] na zpracování aktualizace ZÚR nebo 
nových ZÚR d]slednE všechny požadavky na formální i vEcné Uešení ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývající z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má v souladu s § ř Vyhlášky č. 500/Ň006 
Sb. obsahovat požadavky na všechny úpravy ZÚR. Tada závEr] a zjištEní z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období uvedených v 
kapitolách aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v kapitole 
e) uvedena. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Jak bylo uvedeno výš  Ěviz. pUedchozí odstavecě, vzhledem k tomu, že ůktualizace 
ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé schválené Zprávy body aě až hě, nebudou 
hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné e. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme striktní a definitivní požadavky na úpravy textu ZÚR zobecnit a 
ponechat tak dostatečnou volnost zpracovateli a poUizovateli aktualizace ZÚR pro 
provEUení úprav text] v potUebných vEcných souvislostech. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR obsahuje v bodech ň., 4. a 5. zcela striktní 
a definitivní požadavky na dílčí formulační zmEny textu, uvedené jako vlastní 
zmEnový text aktualizace ZÚR. Takový postup je v praxi dosti neobvyklý, návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR tak zcela nepodloženE a neod]vodnEnE pUedjímá 
vlastní vEcné Uešení aktualizace ZÚR a výsledek procesu poUizování aktualizace 
ZÚR a nedává tak projektantovi ani poUizovateli aktualizace ZÚR možnost 
potUebné zmEny textu v rámci procesu zpracování aktualizace ZÚR d]kladnE 
provEUit a promyslet ve všech potUebných vEcných souvislostech. 
UpozorOujeme, že takto striktní a definitivní pojetí požadavk] na formulační 
úpravy textu ZÚR v rámci Zprávy o uplatOování ZÚR zakládá reálný problém pUi 
vypoUádání souladu Uešení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy s požadavky na 
aktualizaci ZÚR v pUípadE, kdy se nakonec jednotlivé formulace textu ZÚR v 
návrhu aktualizaci ZÚR zmEní a když se zpracovatel od nich tedy jakkoli odchýlí 
Ěcož lze pUedpokládatě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude zapracován. 
- Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné e. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy z výše uvedených právních pUedpis] a ÚůP Ěviz též kapitola bě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahyě, včetnE specifikace konkrétních 
požadavk] na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden požadavek na 
„opravy a upUesnEní v textové a grafické části ve smyslu zákona č. ň50/Ň01Ň Sb. 
Ěnovela stavebního zákonaě, platného znEní vyhlášky č. 500/Ň006 Sb., ÚůP hl. m. 
Prahy a Pražských stavebních pUedpis]“ a dále „upUesnEní formulací textové části 
a formální úpravy výkres].“ Není zUejmé, o jaké konkrétní opravy se má jednat, v 
jakém rozsahu a s jakými dopady na vEcné i formální Uešení ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 
Problematiku ÚůP Ueší kapitola bě, která bude rozšíUena a budou konkretizovány 
problémy vyplývající z aktualizací ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR 
hl. m. Prahy Ueší jen vybrané problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR 
náležetě. 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné e. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývají z republikových priorit územního plánování, jejichž znEní bylo 
podstatnEji upraveno nebo novE doplnEno v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR. 
PUitom Požadujeme zamEUit se zejména na návrh implementace novE 
stanovených republikových priorit č. Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní 
republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden toliko obecný 
požadavek zohlednit v 1. kapitole ZÚR hl. m. Prahy priority stanované v PÚR ČR. 
Vycházíme z pUedpokladu, že současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1, byly vydány v souladu s tehdy platnou PÚR ČR z roku Ň00Ř. V 
uplynulém období, konkrétnE 15. 4. Ň015, byla vydána ůktualizace č. 1 PÚR ČR, 
ve které bylo podstatnEji aktualizováno nebo novE doplnEno znEní následujících 
republikových priorit územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území: 
(14a), (16), (16a), (17), (20a), (23), (24), (24a) a (29). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 
 
 
 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné e. 7 Zásadní pUipomínka 
Kapitola e) Zprávy o uplatOování ZÚR navrhuje v bodE Ň. bez náhrady zrušit 
kapitolu Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
„Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy“ s od]vodnEním, že její jednotlivá 
ustanovení jsou obsažena v jednotlivých konkrétních kapitolách ZÚR. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, která ustanovení kapitoly Ň. současnE 
platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou obsažena v 
konkrétních kapitolách ZÚR hl. m. Prahy nebo jsou s nimi v rozporu, zejména s 
ohledem na nezbytnost dosažení souladu obsahu ZÚR hl. m. Prahy s platnou 
legislativou. 
 
Od]vodnEní 
Toto obecné od]vodnEní nelze považovat za adekvátní, protože ustanovení 
kapitoly Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
jsou aplikovaná bez rozdílu na celém území hl. m. Prahy, zatímco jednotlivé 
konkrétní kapitoly současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 vymezují podmínky pro vymezená území hl. m. Prahy Ěspecifické 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
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oblasti nadmístního a celomEstského významu, transformační oblasti, nadmístnE 
významné rozvojové osy a oblastiě. Součástí kapitoly Ň. současnE platných ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou ustanovení naplOující základní 
požadavky pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb.: zejména odst. 1 písm. aě 
„stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území včetnE zohlednEní priorit stanovených v Politice územního rozvoje“; odst. 1 
písm. eě „upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území kraje“; a odst. 1 písm. hě „stanovení 
požadavk] na koordinaci územnE plánovací činnosti obcí a na Uešení v územnE 
plánovací dokumentaci obcí, zejména s pUihlédnutím k podmínkám obnovy a 
rozvoje sídelní struktury.“ Je možné, že nEkterá ustanovení v kapitole Ň. jsou 
duplicitnE obsažena v kapitole Ř. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy Ěv ní jsou 
také nEkteré celomEstské zásadyě, ale u nich tUeba duplicitu prokázat, a to 
srovnáním formulací jednotlivých konkrétních zásad. 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné e.Ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 7 vEnovaném 
„ZpUesnEní ploch a koridor] vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridor] 
nadmístního a celomEstského významu“ stanovuje nezbytnost provEUení a 
nového vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. Požadujeme 1. 
doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUehled zmEnEných 
metodických a legislativních podmínek a vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy, které zd]vodní potUebu provEUení vymezení ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni na území hl. m. Prahy. Ň. v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy požadujeme uvést konkrétní požadavky a podmínky pro aktualizaci 
vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. 
 
Od]vodnEní 
PotUeba nového vymezení ÚSES ovšem z obsahu kapitoly cě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nevyplývá. Je pUitom argumentováno nutností uvést 
vymezení systému ÚSES do souladu „s legislativním rámcem, oborovými 
metodikami a reálnými podmínkami v území“. V kapitole aě „Vyhodnocení 
uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na základE kterých byly 
ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území“ Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy potUebu provEUení vymezení ÚSES na 
nadregionální a regionální úrovni konstatuje bez uvedení zmEn legislativních a 
metodických podmínek, na základE kterých byl ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni vymezen v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 a/nebo vyhodnocení zkušeností pUi uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, 
ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Zd]vodOování zmEn konkrétních prvk] 
regionálního ÚSESpotUebou „uvedení dosouladu s legislativnímrámcem“ 
považujeme za zavádEjící, protože stávající podoba ÚSES byla do platného 
územního plánu začlenEna v souladu se zákonem č. 114/1řřŇ Sb. i provádEcí 
vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. ObdobnE považujeme za zavádEjící odkaz na „aktuální 
oborovou metodiku“, nebo[ fakt jejího vydání sám o sobE nelze považovat za 
argument pro zpochybnEní platného ÚSES nota bene pouze jeho vybraných částí. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 
 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné e. ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE Ř. navrhuje pUi 
upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot, že tyto územní podmínky budou pUi aktualizaci „upraveny s 
ohledem na požadavek hospodárného a intenzivního využití zastavEného území s 
d]razem na využití ploch brownfields a ploch pUestavby a s ohledem na 
požadavek omezit rozšiUování zastavitelného území do krajiny” a že podkladem 
pro úpravu tEchto podmínek budou využity výsledky poUizovaných aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají ve vztahu k 
podmínkách koncepce ochrany a rozvoje hodnot území hl. m. Prahy pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na aktualizaci ZÚR 
hl. m. Prahy ve vztahu k podmínkám koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy tímto bodem implikuje, že existující 
koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 je nedostatečná, aniž toto prokázal ve svých kapitolách aě, až dě. 
ZároveO v bodE e/Ň navrhuje bez náhrady zrušit kapitolu Obecných zásad 
územního rozvoje hl. m. Prahy. Není proto zjevné, do jakých kapitol ZÚR hl. m. 
Prahy a jakým zp]sobem budou výše zmínEné úpravy zapracovány a k jak 
rozsáhlým a podstatným zmEnám ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 
1 v by d]sledku navržených úprav mElo dojít. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Ve ZprávE není uvedeno, že existující koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR 
hl. m. Prahy je nedostatečná a bude tudíž mEnEna. 
V tomto bodu se jedná pouze o úpravu kapitoly Ř - UpUesnEní územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních a civilizačních hodnot v platných 
ZÚR, vzhledem k podrobnosti dokumentace ZÚR, s využitím ůktualizace ÚůP a 
také v d]sledku revize Kapitoly Ň. Nejedná se o zmEnu koncepce, ale pouze o 
formulační úpravu. 
Jak již bylo uvádEno v pUipomínkách výše, Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné e.10 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ř. konstatuje, že obsah 
kapitoly bude naplOovat požadavky Evropské úmluvy o krajinE. Česká republika 
podepsala Evropskou úmluvu o krajinE ve Štrasburku ŇŘ. listopadu Ň00Ň. 
Požadujeme 1. pUednE doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 
s Evropskou úmluvou o krajinE a specifikovat, v čem se ve vztahu k Evropské 
úmluvE o krajinE zmEnily podmínky, na jejichž základE byly současné platné ZÚR 
hl. m. Prahy vydány. 
Ň. v návaznosti na vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní 
ůktualizace č. 1 s Evropskou úmluvou o krajinE požadujeme ve formulaci bodu 9. 
kapitoly eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnE specifikovat, jaké 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
ZÚR hl.m. Prahy v platném znEní nejsou v rozporu s Evropskou úmluvou o krajinE. 
Vzhledem k nové metodice - Metodika pro poUizování a zpracování zásad 
územního rozvoje v kontextu Evropské úmluvy o krajinE ĚČZÚ v Praze, Fakulta 
životního prostUedí; 6.1.Ň014ě- je v návrhu Zprávy navržena aktualizace pUíslušné 
kapitoly 9. 
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konkrétní požadavky a podmínky vyplývají na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do 
souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Česká vláda usnesením č. 104ř/Ň00Ň z Uíjna Ň00Ň uložila ministerstvu životního 
prostUedí, ministerstvu zemEdElství, ministerstvu kultury, ministerstvu pro místní 
rozvoj a ministerstvu školství, mládeže a tElovýchovy, aby zabezpečila 
uplatOování úmluvy v praxi. Vymezit typy krajin podle stanovených cílových 
charakteristik a stanovit cílové charakteristiky kraji, včetnE územních podmínek 
pro jejich zachování nebo dosažení, v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE č. 
1ň/Ň005 Sb. m. s., vyplývá z pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. již od roku 
Ň007. Máme tak za to, že i současnE platné ZÚR hl. m. Prahy mEly být 
zpracovány v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE. Z bodu ř. Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není s ohledem na výše uvedené zUejmé, v čem 
současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 neodpovídají 
Evropské úmluvE o krajinE a jaké konkrétní požadavky a podmínky na uvedení 
ZÚR hl. m. Prahy do souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné e.11 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 10. konstatuje potUebu 
provEUení rozsahu veUejnE prospEšných staveb a opatUení dle „zmEn v 
aktualizovaných částech ZÚR“. Požadujeme ve formulaci bodu 10. kapitoly eě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, v návaznosti na vyhodnocení uplatOování 
ZÚR v uplynulém období provedeném v kapitolách aě až dě konkrétnE 
specifikovat, jaké konkrétní VPS a VPO mají být pUedmEtem provEUení v 
aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodu ň. explicitnE nenavrhuje 
konkrétní zmEny v kapitolách vEnujících se rozsahu VPS a VPO. ZároveO ovšem 
v bodech 5. a 6. uvádí výčet koridor] technické a dopravní infrastruktury, u nichž 
by mElo dojít ke zmEnE zp]sobu zapracování do aktualizovaných ZÚR hl. m. 
Prahy,v bodE 7. zd]vodOuje potUebu zmEn ve vymezení ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni, včetnE uvedení nEkterých konkrétních prvk], u nichž se 
pUedpokládají zmEny ve vymezení. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
VPS budou odstranEny u již realizovaných prvk] dopravní infrastruktury napU. 
prodloužení metra trasy ů do Motola - Z/50Ň/DM. U prvk] technické infrastruktury -  
bude grafické vymezení prvk] VPS upraveno, dle aktuálních podklad]. 
VPO budou upraveny v celé kapitole ÚSES, dle nového vymezení. 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné e.1Ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje zrušit bez 
náhrady nadmístní rozvojové oblasti 
- R/1 ŠtErboholy – Dolní MEcholupy – Dubeč a 
- R/1 LetOany – Avia. 
Požadujeme ve formulaci bodu ň. kapitoly eě vyjasnit, zda a v jakém rozsahu má 
být kapitola ň. ZÚR hl. m. Prahy upravena. Zd]vodnEní nezbytnosti úprav 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí území hl. m. Prahy by pUitom mElo 
vycházet z výsledk] zjištEní kapitol aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období obsažené v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k potUebE nového 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí nevyjadUuje. Není proto zjevné, z 
jakých d]vod] by mElo dojít k vypuštEní tEchto kapitol ze ZÚR hl. m. Prahy. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
V kapitole ň jsou navrženy ke zrušení rozvojová oblast ň.1.1 a transformační 
oblast ň.Ň.1. U oblasti ň.1.1. ŠtErboholy - Dolní MEcholupy - Dubeč ĚR/1ě došlo k 
nenaplnEní pUedpoklad], které byly potUebné k rozvoji tzv. Východního mEsta. Jde 
zejména o ukončení trasy metra v Depu HostivaU Ětedy nenapojení rozvojové 
oblasti na kapacitní dopravu - metroě, pUehodnocení dosavadního vývoje, kdy v 
tomto území je udržitelnEjší rozvoj jednotlivých mEstských částí se zachováním 
pUímEstského charakteru, což souvisí s rozvojem v jiných částech Prahy a 
naplnEním potenciálu v transformačních plochách uvnitU Prahy. ZároveO je tímto 
krokem u rozvojové oblasti ň.1.1. sledována i ochrana otevUené krajiny, zvýšení 
rekreačního potenciálu ve východní části mEsta s využitím prvk]m okolo vodní 
nádrže Slatina která má pUírodE blízký charakter a je významná i z hlediska 
ochrany pUírody. 
U oblasti ň.Ň.1. LetOany -ůvia ĚT/1ě nedošlo k naplnEní očekávání a území je stále 
využíváno Ěz vEtší částiě k produkci, skladování a obchodu, nelze tedy naplnit 
pUedpoklad transformace území v plnohodnotnou mEstkou čtvr[. Naopak je 
potUeba v Praze zachovat plochy pro výrobu, obchod a skladování - jejich úbytek 
Ěsouvisející i s ochranou bydlení a limity, které potom plynou na okolní výstavbuě 
m]že mít negativní vliv na zásobování, city logistiku i hospodáUství mEsta v 
dlouhodobém horizontu. 
 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné e.1ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. obsahuje požadavek 
na zrušení ř rozvojových oblastí zelenE z celkových 11 rozvojových oblastní 
zelenE vymezených v ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Platné 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom explicitnE konstatují, že jedním z celomEstských 
problém] k Uešení nástroji územního plánování je „nedostatek les] s ohledem na 
potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského kraje, vysoká rekreační zátEž 
stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch“ Ěkap. 1111, s. 7ě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní vEtšiny rozvojových 
oblastí zelenE, zejména s ohledem na zásadní význam ZÚR hl. m. Prahy pro 
koordinaci systému sídelní i krajinné zelenE na území hl. m. Prahy v poUizovaném 
novém Územním plánu Prahy ĚMetropolitním plánuě. PUípadné vypuštEní vEtšiny 
rozvojových oblastí zelenE musí vyplynout z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE zd]vodnEno, mj. s ohledem na 
problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
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Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR Prahy se v kapitolách aě až dě k rozvojovým 
oblastem zelenE pUitom v]bec nevyjadUuje. Není proto zUejmé, na jakém základE 
bylo stanoveno, že se jedná o lokality „spíše lokálního významu“, vzhledem k 
tomu, že rozvojové oblasti zelenE navržené ke zrušení, zasahují na území více 
mEstských částí hl. m. Prahy. Podle hrubého odhadu odečtem z pUíslušného 
výkresu platných ZÚR hl. m. Prahy je rozloha jednotlivých oblastí navržených ke 
zrušení cca 40 – 100 ha. To rozhodnE nesvEdčí jejich údajnému „spíše lokálnímu 
významu“. 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné e.14 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. zp]sobem mEní 
zp]sob vymezení, rozsah a prostorové uspoUádání stávající Specifické oblasti 
celomEstského centra. Specifická oblast celomEstského centra je v kap. 4.1. ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. vymezena takto: „Oblast stávajícího 
celomEstského centra zahrnuje území Památkové rezervace v hlavním mEstE 
Praze ĚPPRě a navazující části historických čtvrtí Vinohrady, Smíchov, Holešovice 
a Karlín Ě…ě”. 
Požadujeme ponechat současné vymezení Specifické oblasti celomEstského 
centra. Návrh na rozšíUení území Specifické oblasti celomEstského centra zcela 
popírá princip polycentrického uspoUádání Prahy, když neod]vodnEnE neúmErnE 
plošnE rozšiUuje území vlastního celomEstského centra. 
 
Od]vodnEní 
Území LibnE a Vysočan, která mají být podle návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy do Specifické oblasti CelomEstského centra doplnEna, na území PPR 
nenavazují a ani s ním nijak úzce nesouvisí. Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy se pUitom k potUebE nového vymezení SO na území hl. m. Prahy v 
kapitolách aě až dě nevyjadUuje. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu SO 
stávajícího celomEstského centra vyvolán. Jedním z princip] udržitelného rozvoje 
hl. m. Prahy uvedených v platných ÚůP ĚŇ014ě je pUitom „Podpora 
hierarchizované polycentrické struktury mEsta“. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Vymezení celomEstského centra je chápáno jako vymezení hierarchicky 
nejvyššího centra, které by mElo v čase nar]stat co do kvality i kvantity rozvoje 
Prahy. CelomEstské centrum nelze vnímat v Ň1. století úzce, tedy jen jako 
Pražskou památkovou rezervaci a tEsnE pUilehlá území. S rozvojem Prahy i po 
roce 1řŘř narostl počet obyvatel, dojíždEjících i student], kteUí zpravidla využívají 
právE centrum mEsta. K odlehčení tlaku na rozvoj uvnitU PPR je potUeba učinit 
nEkolik krok], mezi které patUí i rozšíUení celomEstského centra. Tím ale není 
porušena polycentričnost mEsta - resp. rozvoj lokálních center s místní 
vybaveností. Území LibnE a Vysočan vykazuje značný transformační potenciál a 
jde o území, které je dobUe napojeno na systémy veUejné dopravy a nachází se v 
blízkosti historického jádra Prahy. Jde o podporu kvalitní transformace s cílem 
zajištEní adekvátních služeb pro hlavní mEsto jako celek a tím ke zlepšení živote 
jeho obyvatel i návštEvník], v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné e.15 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. obsahuje požadavky 
na konkrétní formulační zmEny v kapitolách 
- 4.ň.Ň Radotínské údolí Ězrušení úkol] navrhnout postupné rekultivace lom] a 
návaznost na pUilehlou část Pražského regionu pro podrobnEjší ÚPDě, 
- 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol Ězrušit úkol pro podrobnEjší ÚPD vyUešit 
nárazníkové pásmo mezi obytnými a pUírodními plochamiě a v 
- 4.5 Údolní niva Vltavy a Berounky ĚnovE chránit prostorový charakter nábUeží a 
pr]hledy, nikoliv již panorama mEstaě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na zmEny textové části nejsou zd]vodnEny v jednotlivých 
požadavcích, ani v obsahu kapitol aě až dě návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 na s. 7 konstatují „nedostatečné 
zajištEní územní ochrany pUírodnE hodnotných ploch“; „nedostatečné vazby do 
StUedočeského kraje“ a „nedostatečnou ochranu krajinných dominant a pohledovE 
exponovaných svah], podílejících se na jedinečnosti obrazu mEsta“ a potUebu 
jejich Uešení nástroji územního plánování. Není zUejmé, jakým zp]sobem mají 
navržené zmEny ZÚR hl. m. pUispEt Uešení výše zmínEných problém]. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky nebudou akceptovány. 
ůd. 4.ň.Ň. Radotínská jezera - Nástroji podrobnEjší ÚPD nelze dosáhnout 
rekultivace lom]. Není upuštEno od rekultivace lom] v této oblasti, podmínka je 
obsažena v bodE cě v Podmínkách pro následné rozhodování o zmEnách v území. 
ZÚR Ueší z principu návaznosti na okolí, tedy i na pUilehlou část Pražského 
regionu, proto je tato podmínka nadbytečná. 
Ad. 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol - Jde o území, které je zaUazeno do zastavEného 
území v souladu se SZ, uvedené území je součástí intravilánu 1ř66. Požadavek 
nárazníkového pásma není možné vzhledem k současnému stavu území Uešit, v 
blízkosti se nacházejí již realizované soudobé obytné soubory, areál golfu apod. a 
na jižní stranE bude navazovat na stávající zástavbu Radlická radiála. Ochrana 
uvedených území je stanovena pUíslušnými vyhláškami pUírodních park]. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
ůd.4.5. Údolní niva Vltavy a Berounky - text týkající se: „ochrana panoramatu 
mEsta" bude z kapitoly 4.5. odstranEn. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou 
zásadu bude uvedený text součástí kapitoly Ň - Obecné zásady.  

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné e.16 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. navrhuje z textu 
všech specifických oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE společenských 
Ěkap. 4.Ň. ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1.ě vyjmout z úkolu pro 
podrobnEjší ÚPD „vyUešit dopravní obsluhu území pUi preferování dopravy 
hromadné“ preferenci hromadné dopravy. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom v kapitole 1111 na s. 15 doporučují ÚPD „upUednostnit 
výstavbu kolejových systém] veUejné hromadné dopravy“ a „vytvoUit prostorové 
podmínky pro výstavbu tramvajových tratí“. Vzhledem k tomu, že vyjímané články 
naplOují čl. Ň4 PÚR ČR a kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
se k dopravní obsluze oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE 
společenských nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
V oblasti 4.Ň.Ň LetOany ĚSO/Ňě je požadavek preferování dopravy hromadné je již v 
tomto území pUekonán. Jedná se o území, kde je realizováno metro C - zastávka 
LetOany. Proto je tento bod vypuštEn. V ostatních specifických oblastí osvEtových, 
vzdElávacích a rekreačnE společenských bude požadavek odstranEn. PodrobnEjší 
územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE všechny zp]soby 
dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole Ň. 
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43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné e.17 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitol 
- 3.1.2 (Barrandov – Slivenec R/2), 
- 3.1.3 ĚZápadní mEsto R/ňě, 
- ň.Ň.ň ĚVysočany, T/ňě, 
- 3.2.4. (Bohdalec-Slatiny T/4) 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD body, pUedepisující podrobnEjší ÚPD Uešit odtokové pomEry z území a 
protipovodOová opatUení nestavebního charakteru. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se pUitom k problematice 
vodního hospodáUství a protipovodOové ochrany na malých vodních tocích 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 Ěs.15ě uvádí jako problém k 
Uešení ÚPD v oblasti technické infrastruktury “VytváUet pUedpoklady pro bezpečné 
a účelné Uešení likvidace srážkových vod.” a “Vymezit plochy vodních nádrží a 
suchých poldr] jako opatUení proti povodním, a naopak jako opatUení k nadlepšení 
bezdeštných pr]tok] zejména u drobných vodních tok].“, čímž smEUují k naplnEní 
požadavk] čl. Ň5 PÚR ČR. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových a transformačních oblastí. 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné e.18 Zásadní pUipomínka 
Ke kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.Ň ĚManiny, Dolní LibeO, Invalidovna T/Ňě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD bod pUedepisující podrobnEjší ÚPD provEUit plochy u stanice metra 
Invalidovna pro umístEní významného celomEstského zámEru. ZároveO ovšem v 
bodu 4. Ěs.7ě navrhuje zahrnout prostor Dolní LibnE do SO celomEstského centra. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice T/Ň 
nevyjadUují. Není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
VypuštEní uvedeného úkolu neznemožní realizaci významného celomEstského 
zámEru. UmístEní pUípadného celomEstského zámEru navrhované rozšíUení 
celomEstského centra umožOuje. Území v současné dobE pochází v nEkterých 
částech transformací a jsou pUipravovány r]zné studie. Ty provEUují i celomEstské 
zámEry. Je potUeba vytváUet kompaktní, smíšené a pro r]zné využití vhodné části 
mEsta se soudobou zástavbou. 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné e.1ř Zásadní pUipomínka 
Ke kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v 
textech kapitol 
- ň.Ň.5 ĚNákladové nádraží Žižkov T/5ě, ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6ě, a 
- ň.Ň.Ř ĚHolešovice-Bubny-Zátory T/Řě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 pUeformulovat v bodech úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD požadavky na polyfunkčnost transformačních území. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR 
hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. 
Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPD vznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené 
mEstské prostUedí a generující zvýšené nároky na dopraní obsluhu Ěs.11ě a 
kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice výše 
uvedených transformačních oblastí nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky 
na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Slovní spojení týkající se polyfunkčnosti v uvedených oblastech Ěň.Ň.5, ň.Ň.6 a 
ň.Ň.Řě nebudou odstranEny, ale pUeformulovány na smíšené využití. 
Jedná se o úpravu terminologie na základE aktualizace stavebního zákona a jeho 
provádEcích vyhlášek. 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné e.Ň0 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6ě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD požadavek na minimalizaci dopravy generované navrhovaným funkčním 
využitím a na provEUení Uešení Masarykova nádraží. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR 
hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. 
Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Bod cě v Úkolech pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci bude vypuštEn. 
Navržená úprava reaguje na probEhlé zmEny v koncepci i reálné kroky, které se s 
územím Masarykova nádrží pojí. Území Masarykova nádraží se nachází v 
centrální části mEsta, ale je zároveO napojeno na nEkolik typ] veUejné dopravy - 
železnice, metro, tramvaj a pUedpokládá se nová koncepce, a to vznik terminálu 
spojujícímu centrum mEsta s letištEm. Z tohoto d]vodu nelze nadále uvažovat o 
tom, že lze redukovat v maximální možné míUe dopravu generovanou. 
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kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPD potUebu zvýšení významu železnice v regionální 
dopravE Ěs. 5ě a celkové pUetížení centra mEsta dopravou Ěs. řě a kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice transformační oblasti 
Masarykovo nádraží nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu 
formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné e.Ň1 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje zmEny v 
nadUazeném komunikačním systému hl. m. Prahy. Kapitoly vEnované 
nadUazeného systému se podle Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy mají 
pouze pUesunout do jiné kapitoly ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy struktury textu ZÚR hl. m. Prahy ve vztahu k 
nadUazenému systému a zd]vodnit, čím jsou tyto úpravy textu vyvolány. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat, zda se jedná o zámEr na aktualizaci vEcného Uešení nebo toliko 
formální úpravu dokumentace ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Zpráva 
Prahy k problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není 
zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Od zamýšlené úpravy textu, který se mEl týkat úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, bylo upuštEno. ČlenEní dopravního infrastruktury nebude v 
aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy mEnEno. 
 
 
 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné e. ŇŇ Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje vypustit v 
kapitole 5.1.1 bod požadující ovEUení trasy Vysočanské radiály v úseku Kbelská – 
Balabenka. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy Vysočanské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] celomEstského systému v d]sledku 
provEUení vybraných radiál dopravními modely a vývoji zatížení jednotlivých 
komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
Územní rezerva Vysočanské radiály v úseku Kbelská – Balabenka nebude již dále 
sledována, dojde k využívání stávající komunikační sítE. 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné e.Ňň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje v kapitole 
5.1.Ň.5 v úkolech pro podrobnEjší ÚPD vymezit koridor rezervy BUevnovské 
radiály namísto koridoru BUevnovské radiály. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy BUevnovské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
PUevedení návrhového prvku koridoru BUevnovské radiály do územní rezervy bude 
v rámci zpracování návrhu aktualizace ZÚR provEUeno na základE dopravního 
modelu včetnE dopad] na širší území. Pokud dopravní model potvrdí potUebnost 
BUevnovské radiály bude tento koridor v návrhovém prvku zachován, v opačném 
pUípadE bude tento koridor pUeUazen do územní rezervy. 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné e.Ň4 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje následující 
zmEny v grafické části ZÚR hl. m. Prahy bez zmEn souvisejících kapitol ZÚR: 
- vypuštEní koridoru územní rezervy Vysočanské radiály ĚpUi současném 
ponechání kap. 5.1.Ň.4 Vysočanská radiálaě; 
- pUevedení Prosecké radiály z koridoru pro upUesnEní v rámci ÚP na koridor s 
celomEstským významem Ěbez adekvátních úprav kapitoly 5.1.Ň.7 Radiály 
Chodovská, Chuchelská, Prosecká a ŠtErboholskáě; 
- úpravy vedení koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a 
Troja Ěkap. 5.6.1 Koridory tramvajové dopravyě. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené zmEny v nadUazeném komunikačním systému mEsta, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
- V textové části bude upravena pUíslušná kapitola týkající se problematiky 
Vysočanské radiály. 
Jak bylo uvedeno v pUipomínce výše, dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] 
celomEstského systému v d]sledku provEUení vybraných radiál dopravními modely 
a vývoji zatížení jednotlivých komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
- U Prosecké radiály vzhledem k upuštEní od úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, nebude grafické Uešení mEnEno. 
- U koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a Troja se 
jedná pouze o zmEny grafické části. Textové část v kap. 5.6.1 Koridory tramvajové 
dopravy nebude mEnEna. 
Koridory tramvajových tratí jsou provEUeny a úpravy reagují na zmEny v území 
vyvolané zejm. implementací ÚPD Ěvýstavbou, realizací zámEr]ě. 
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problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím 
jsou uvádEné požadavky na zmEny grafické části ZÚR hl. m. Prahy vyvolány. 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné e.25 
Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje z grafické 
části ZÚR hl. m. Prahy vypustit koridory VVN 110 kV a provEUit zobrazování 
koridor] plynovod] Ěbez udání kategorie, pravdEpodobnE, v souladu s kap. 6.Ň.6 
VTL a VVTL). 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v zobrazení ploch a koridor] technické 
infrastruktury, včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a 
uvedení podklad] a požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými 
jsou zamýšlené úpravy vyvolány. 
    
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice zobrazování vedení koridor] technické infrastruktury nevyjadUují, 
není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky bude částečnE akceptovány. 
Jedná se pouze o úpravy grafické části, textová část tEchto kapitol nebude 
mEnEna. 
Pro lepší pUehlednost budou upraveny legendy a grafické znázornEní koridor] 
VVN 110 kV v grafické části aktualizace ZÚR. 
Vedení VTL plynovodu budou v grafické části upravena dle aktuálních podklad]. 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné e.Ň6 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje v kapitole 
6.Ň.ň.Ň ĚDrobné vodní tokyě zrušit v úkolech pro podrobnEjší ÚPD požadavek na 
vymezování veUejnE prospEšných protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru, ploch pro extenzivní rekreaci a zajištEní prostupnosti území podél 
vodních tok]. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v oblasti protipovodOové ochrany, včetnE 
zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Nejedná se o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a ani kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice malých vodních tok] 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 v problémech k Uešení ÚPD 
uvádEjí potUebu „Vymezit plochy vodních nádrží a suchých poldr] jako opatUení 
proti povodním a naopak jako opatUení k nadlepšení bezdeštných pr]tok] 
zejména u drobných vodních tok]“ a “Zachovat nezastavitelnost bUehových 
koridor] podél tok], a to i v pUípadE菜 , že nejde o záplavová území nebo 
biokoridory“. Není proto zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD v oblasti protipovodOové ochrany vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního 
charakteruě a zajištEní prostupnosti území podél vodních tok] budou obsaženy v 
souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou opakovány 
v rámci jednotlivých kapitolĚnapU. 6.Ň.ň.Ňě 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
Tento požadavek, zajištEní prostupnosti území podél vodních tok], je také uveden 
v platných PSP - § 11, odst.4.  

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné X. Obsah kapitoly 
fě Požadavky na zpracování variant Uešení 
 
f.1Zásadní pUipomínka 
Požadujeme doplnit kapitolu o jednoznačné konstatování, zda se pUedpokládá 
variantní nebo invariantní Uešení ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy, včetnE 
zd]vodnEní. To nemEní nic na skutečnosti, že požadavky na variantnost Uešení 
Aktualizace ZÚR hl. m. Prahy mohou vyplynout i ex post z projednání Návrhu 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na pUípadné zpracování variant Uešení má vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. ůbsenci konstatování, zda má být ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
zpracovaná ve variantách Ěvč. pUípadné specifikace v jakých variantáchě nebo 
jako invariantní lze pUipsat v podstatE úplné absenci vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka je bezpUedmEtná. 
Návrhem Zprávy v bodE fě není požadováno zpracování variant Uešení, pokud tak 
nevyplyne z výsledk] projednání. Uvedený text bude upraven v souladu s výsledky 
projednání. 

43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné XI. Obsah kapitoly 
gě Návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopad] na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly zjištEny 
 
g.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných negativních 
dopad] zmEn v území v uplynulém období na udržitelný rozvoj území, včetnE 
návrhu zp]sobu jejich eliminace, minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Prosté konstatování Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, že „bude 
provEUeno, zda byly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území“ nelze 
považovat za naplnEní dikce § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. Zpráva o uplatOování 
ZÚR. PoUizovatel Zprávy o uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy 
na základE vyhodnocení podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, 
vyhodnotit pUípadné negativní vlivy tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území Ěviz též 
kapitola aě Zprávy o uplatOování ZÚRě a navrhnout zp]soby jejich eliminace, 
minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Text bodu gě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " V rámci uplatOování ZÚR hl.m. 
Prahy nebyly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území, a proto Zpráva 
neobsahuje žádné návrhy na jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci." 
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43    MČ Praha - Benice, starosta Jiné XII. Obsah kapitoly 
hě Návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje 
 
h.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme specifikovat konkrétní návrhy na aktualizaci PÚR ČR, nebo 
konstatování ĚvčetnE zd]vodnEníě, že takové návrhy z vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m Prahy v uplynulém období nevyplývají. 
 
Od]vodnEní 
Návrhy na pUípadnou aktualizaci PÚR ČR musí vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. Povinnosti uložené ZprávE o uplatOování ZÚR v § ř vyhlášky č. 
500/2006 Sb. se nelze vyhnout odkazem na vlastní zpracování a projednání 
aktualizace ZÚR, jejíž poUízení se na základE pUedmEtné Zprávy o uplatOování 
ZÚR pUedpokládá. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
V současnosti nelze specifikovat pUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR, v 
platném znEní. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR mohou vyplynout z 
následného zpracování a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na základE 
schválené Zprávy. 
 
Text bodu hě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " Návrhy na aktualizaci PÚR ČR nelze 
nyní specifikovat. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR vyplynou ze zpracování 
a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy." 

45    MČ Praha - BUezinEves, starosta Jiné K návrhu zprávy o uplatOování ZÚR HMP zaslanému v souladu s ustanovením § 
4Ň odst.1 stavebního zákona a rovnEž v souladu s ustanovením § Ň5b odst.1 
obecnE závazné vyhlášky č. 55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut 
hlavního mEsta Prahy, podáváme ve lh]tE 15 dn] od doručení veUejnou 
vyhláškou, níže uvedené pUipomínky týkající se trasy Severovýchodní části 
Pražského okruhu ĚSilničního okruhu kolem Prahyě u jižního okraje BUezinEvsi a 
umístEní MÚK BUezinEves : 
 
PUipomínka č. 1 
Vzhledem k negativnímu dopadu navržené trasy Pražského okruhu ĚSilničního 
okruhu kolem Prahyě a tím i umístEní MÚK pUi jižní části MČ Praha BUezinEves 
požadujeme, aby pUi stabilizaci prostorového Uešení Pražského okruhu byly 
respektovány články č. Ňňě, Ň4ě a Ň4aě Politiky územního rozvoje ĚPUR ČRě, ve 
znEní ůktualizace č. 1. Tedy, aby pUi umis[ování dopravní a technické 
infrastruktury bylo zmírOováno vystavení mEstských částí nepUíznivým účink]m 
tranzitní a silniční dopravy, mimo jiné i prostUednictvím obchvat] mEstských 
oblastí, nebo aby byla zajištEna ochrana jinými vhodnými opatUeními v území. 
Dále žádáme, aby byla zkvalitOována dopravní infrastruktura s ohledem na 
potUeby ochrany veUejného zdraví, zejména uvnitU rozvojových oblastí a 
rozvojových ploch a na územích, kde dochází dlouhodobE k pUekračování 
zákonem stanovených mezních hodnot imisních limit] pro ochranu lidského 
zdraví, a tak se pUedcházelo dalšímu významnému zhoršování stavu. 
 
Stávající umístEní MÚK BUezinEves není v zájmu obyvatel MEstské části Praha — 
BUezinEves, jelikož je kUižovatka umístEna v tEsné blízkosti cca Ň0 metr] od 
historické zástavby a koncentrované obytné zástavby mEstské části, což není v 
souladu s uvedenými požadavky i dalšími aktuálními požadavky na umís[ování 
dopravních staveb a možností jejich kladného projednávání v rámci procesu EIů. 
Stabilizací stávajícího návrhu prostorového Uešení Pražského okruhu v této oblasti 
by došlo k dalšímu výraznému navýšení negativních imisních dopad] na 
obyvatelstvo, a to zejména hlukem, prachem a exhalacemi vozidel. Již v 
současné dobE je zdraví obyvatel mEstské části zatEžováno pUekročením 
pUípustných limit] hluku Ěvíce než 50 dBě.  

 PUipomínka nebude akceptována. 
Dopravní koncepce hl.m. Prahy v souvislosti s vymezením Silničního okruhu kolem 
Prahy Ědále jen "SOKP"ě a jeho doprovodných staveb ĚmimoúrovOových kUižovatek 
a pUivadEč]ě se nezmEnila, Hlavní mEsto Praha i nadále trvá na vymezení SOKP 
dle platných ZÚR hl.m. Prahy, vymezující koridor SOKP v souladu s čl. řř PÚR 
ČR v platném znEní. Proces vymezení koridoru SOKP v platném znEní ZÚR hl.m 
Prahy, byl potvrzen rozsudkem Nejvyššího správního soudu v BrnE. 

45    MČ Praha - BUezinEves, starosta Jiné PUipomínka č. Ň 
V souvislosti s argumenty uvedenými v pUipomínce č. 1 požadujeme upravit 
vyústEní plánovaného koridoru Pražského okruhu ĚSilničního okruhu kolem Prahyě 
u stavby 5Ň0. Úprava spočívá ve zmEnE zakončení trasy  koridoru stavby 5Ň0, na 
komunikaci DŘ její pUesunutí nad severní část MČ Praha — BUezinEves a vedením 
trasy v záUezu. Tímto Uešením bude odstranEna kUižovatka MÚK BUezinEves. 
   
Posunutí koridoru nad severní část MČ Praha-BUezinEves a pUípadné sloučení 
plánované MÚK BUezinEves s navrhovanou existující MÚK Ústecká je z hlediska 
vlivu Pražského okruhu ĚSilničního okruhu kolem Prahyě na zdraví obyvatel MČ 
Praha — BUezinEves a dotčeného území nepochybnE vhodnEjší a zUejmE i z 
ekonomického hlediska výhodnEjší. ZároveO se jedná koncepčnE o systémovEjší 
Uešení. 
V rámci pravidelných revizí a aktualizací zásad územního rozvoje ve smyslu 
ustanovení § 4Ň stavebního zákona, jsou podané pUipomínky požadující 
optimalizaci návrhu dopravního Uešení v souladu s platnou legislativou.  

 PUipomínce nebude akceptována. 
Jak již bylo uvedeno výše. Dopravní koncepce hl.m. Prahy v souvislosti s 
vymezením Silničního okruhu kolem Prahy Ědále jen "SOKP"ě a jeho doprovodných 
staveb ĚmimoúrovOových kUižovatek a pUivadEč]ě se nezmEnila, Hlavní mEsto 
Praha i nadále trvá na vymezení SOKP dle platných ZÚR hl.m. Prahy, vymezující 
koridor SOKP v souladu s čl. řř PÚR ČR v platném znEní. Proces vymezení 
koridoru SOKP v platném znEní ZÚR hl.m Prahy, byl potvrzen rozsudkem 
Nejvyššího správního soudu v BrnE. Vlastní technické Uešení stavby je pUedmEtem 
následných Uízení. 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné I. Obsah Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUepracování návrhu Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje 
hl. m. Prahy Ědále jen Zprávaě, do podoby, která bude splOovat požadavky na 
zprávu o uplatOování zásad územního rozvoje Ědále jen ZÚRě vyplývající z 
platných právních pUedpis] a odpovídající zásadnímu významu ZÚR jako 
nadUazené a základní územnE plánovací dokumentace hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaný NÁVRH ZPRÁVY O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
HL. M. PRůHY V UPLYNULÉM OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 – BTEZEN Ň017ě 
nesplOuje základní požadavky na zprávu o uplatOování ZÚR vyplývající z platných 
právních pUedpis], protože: 
1. Neobsahuje Uádné vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém 
období 
Ň. NeobjasOuje d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
ň. NeobjasOuje jednotlivé požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude akceptována částečnE. 
Návrh Zprávy je zpracován a projednáván v souladu s platnými právními pUedpisy 
Ě§ 4Ň stavebního zákona, § ř vyhlášky č. 500/ Ň006 Sb. o územnE analytických 
podkladech, územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE 
plánovací činnostiě. 
ad 1ě Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období. 
ad Ňě D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy 
na základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 
4Ň odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu 
Ěstavební zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle 
výsledk] projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 
let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." 
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ZÚR Ueší v Praze základní požadavky na celkové účelné a hospodárné 
uspoUádání území hlavního mEsta, a vztahy základní struktury hlavního mEsta k 
navazujícímu území StUedočeského kraje a koncepci celomEstsky i regionálnE či 
republikovE významné veUejné infrastruktury. ZÚR tak definují základní principy 
koncepce uspoUádání území hl. m. Prahy. 
ZÚR dále vymezují plochy a koridory celomEstského, republikového či 
mezinárodního významu. Jedná se zejména o plochy a koridory pro Prahu v]bec 
nejvýznamnEjších dopravních systém], systém] technické infrastruktury či o 
celomEstsky významné součásti a struktury krajiny hlavního mEsta. 
ZÚR jsou podUízeny Politice územního rozvoje ČR Ědále jen „PÚR“ě, zámEry 
republikového nebo mezinárodního významu vyplývající z PÚR musí být do ZÚR 
pUevzaty. ZÚR jsou naopak závazné pro poUízení zmEn platného územního plánu i 
poUízení nového územního ĚMetropolitníhoě plánu hl. m. Prahy. 
 
Politika územního rozvoje - stát ----------> Zásady územního rozvoje - kraj ----------
> Územní ĚMetropolitníě plán - obec 
 
Zpráva o uplatOování zásad územního rozvoje 
Vždy nejdéle do 4 let od vydání ZÚR nebo jejich poslední aktualizace je krajský 
úUad Ěv pUípadE Prahy pak Magistrát hl. m. Prahyě povinen vyhodnotit zkušenosti s 
uplatOováním, tedy s využitím ZÚR v rámci procesu územního plánování, 
posoudit, zda ZÚR stále dobUe plní sv]j účel a svou roli, zda stále splOují 
požadavky PÚR ČR, stavebního zákona, zejména cíl] a úkol] územního 
plánování, a všech právních pUedpis]. Zpráva o uplatOování ZÚR má také 
zhodnotit, zda ZÚR dostatečnE chrání hodnoty v území a zda pUispívají k 
udržitelnému rozvoji území hlavního mEsta. 
Výstupem zprávy o uplatOování ZÚR za uplynulé období m]že být 
Ě1ě konstatování, že ZÚR plní dobUe svou roli a není na nich tUeba nic mEnit 
ĚŇěpožadavek na dílčí zmEny v Uešení ZÚR, bez dopad] na celkovou koncepci 
ZÚR = požadavek na poUízení aktualizace ZÚR 
Ěňěpožadavek na poUízení zcela nových ZÚR v pUípadE, že je potUeba zmEnit 
celkovou koncepci ZÚR 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR tak m]že být zadáním pro aktualizaci stávajících 
anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Vyhodnocování uplatOování ZÚR za uplynulé období Ě kapitoly a, b, c, d zprávy o 
uplatOování ZÚRě ----------> Ě1ě Bez nárok] na úpravy ZÚR, ĚŇě Požadavek na 
poUízení aktualizace ZÚR, Ěňě Požadavek na poUízení nových ZÚR Ěkapitoly e, f, g, 
zprávy o uplatOování ZÚRě 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy za uplynulé období musí být UádnE 
projednána s mEstskými částmi, Ministerstvem pro místní rozvoj, s dotčenými 
orgány, které chrání veUejné zájmy vyplývající z platných právních pUedpis], se 
sousedními kraji, s obcemi sousedícími s krajem, pro který jsou ZÚR poUizovány, 
v pUípadE Prahy tedy s obcemi sousedícími s územím hlavního mEsta. 
Pro účely transparentního projednání musí Zpráva o uplatOování ZÚR v 
uplynulém období obsahovat UádnE zpracované vyhodnocení uplatOování ZÚR v 
uplynulém období, musí jednoznačnE, srozumitelnE transparentnE formulovat 
závEry a zjištEní tohoto vyhodnocení a musí obsahovat návrh na další postup. 
Dokud není provedeno Uádné a úplné vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém 
období, není možné navrhnout další postup, tedy navrhnout, zda ponechat ZÚR 
beze zmEny, nebo navrhnout poUízení aktualizace ZÚR nebo dokonce poUízení 
nových ZÚR. 
V pUípadE návrhu na poUízení aktualizace ZÚR nebo poUízení nových ZÚR se 
Zpráva o uplatOování ZÚR stává zadáním aktualizace ZÚR, resp. nových ZÚR a 
musí proto obsahovat jednoznačnE formulované požadavky na aktualizaci ZÚR či 
na nové ZÚR. 

ůktualizace č. 1 ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 
4ň/Ň014 usnesením č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
ad ňě Vlastní zd]vodnEní navrženého Uešení Ěkonkrétních úprav textové a grafické 
částiě bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí návrhové 
dokumentace ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné II. D]vody aktualizace ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme jasné vymezení d]vod], které vedou k aktualizaci ZÚR a pUesné 
vyjádUení vEcných úkol] aktualizace s jasným od]vodnEním a upozornEním, zda 
jsou či nejsou aktualizací na základE Zprávy mEnEny zásadní koncepce ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaná ZPRÁVů O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. 
PRůHY V UPLYNULÉM 
OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 – BTEZEN Ň017ě stanoví Ěby[ bez Uádného zd]vodnEníě 
potUebu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, a to zejména v tEchto oblastech: 
Ě1ě uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s ůktualizací č. 1 PÚR ČR schválenou 
vládou ČR 15. 4. Ň015 
ĚŇě úprava terminologie ZÚR hl. m. Prahy, aby byla zcela v souladu s platnými 
právními pUedpisy 
Ěňě zrušení bez náhrady „Obecných zásad územního rozvoje hl. m. Prahy“, které 
zejména definují základní koncepci uspoUádání Prahy a stanovují požadavky na 
koordinaci uspoUádání sídelní struktury Prahy, na strukturu center Prahy a na 
jednotlivé systémy mEsta, ale také na ochranu hodnot Prahy v navazujícím 
územním ĚMetropolitnímě plánu 
Ě4ě zrušení vybraných rozvojových oblastí zelenE 
(5) rušení požadavk] na územní plán v rozvojových a transformačních oblastech 
Ě6ě provEUení vymezení územního sytému ekologické stability na nadregionální a 
regionální úrovni. 
Z vEcných požadavk] je tedy zUejmé, že byly vybrány selektivnE a výbEr 
nevychází z vyhodnocení a d]vody výbEru i požadavk] na zmEny nejsou zUejmé. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
Návrh Zprávy je zpracován v souladu s platnými právními pUedpisy. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
V rámci aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy, nebude 
docházet ke zmEnE zásadních koncepcí, dochází pouze k dílčím úpravám, které 
reagují na novely zákon], vyhlášky, nové metodiky atd.. 
Úkoly vyplývající z problému v ÚůP budou do Zprávy doplnEny. 
 
K jednotlivým bod]m uvedeným v od]vodnEní pUipomínky uvádíme: 
ad 1. Nutná úprava dle ůktualizace PÚR č.1 - Vyplývá z § 41 odst. 4 stavebního 
zákona: "Kraj je povinen uvést do souladu zásady územního rozvoje s následnE 
schválenou politikou územního rozvoje....". 
ad Ň. Soulad s novelizovanými právními pUedpisy. 



Str. 52 z 367 

SoučasnE není pochopitelné, proč Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
neobsahuje požadavky na Uešení nenaplnEných koncepcí ZÚR a dalších úkol] z 
ÚůP. 
 
NejčastEjšími d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR jsou 
Ě1ě nutnost uvést ZÚR do souladu se schválenou aktualizací PÚR ČR 
ĚŇě nutnost doplnit části ZÚR zrušené správními soudy 
Ěňě potUeba aktualizovat nEkteré vybrané aspekty ZÚR Ětypicky potUeba 
pUehodnotit vymezení nEkterého vybraného dopravního koridoru apod.) 
Ě4ě potUeba komplexnE ĚcelkovEě revidovat Uešení ZÚR. 
 
Každý z výše uvedených d]vod] pro poUízení aktualizace ZÚR klade odlišné 
nároky na následné zpracování aktualizace ZÚR, zejména pak na rozsah a 
náročnost projednání aktualizace ZÚR. Zatímco uvedení ZÚR do souladu s PÚR 
ČR či náprava dílčích částí ZÚR zrušených správními soudy nebývá v zásadE 
problematická a vykazuje jen malá rizika komplikací v procesu projednání, 
aktualizace dílčích aspekt] ZÚR či komplexní revize ZÚR skýtají značné riziko 
komplikací v rámci projednání takové aktualizace ZÚR. 

ad 3. Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
ad 4. Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
ad 5. Rušení konkrétních požadavk] souvisí se znalostí území a Hl. m. Praha, 
obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou organizaci, pro 
zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. Proto v pUípadE 
hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková organizace zUízená 
hl. m. Prahou. Z d]vodu, že oba stupnE územnE plánovací dokumentace hl.m. 
Prahy zpracovává totožný projektant, bylo v návrhu Zprávy pUistoupeno k 
podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, kde k tomu byly odborné i 
procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost procesu aktualizace ZÚR hl. 
m. Prahy. 
ad 6. Vzhledem k nové metodice MŽP k problematice ÚSES bude novE 
vymezeno. 
 
 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné III. Vyhodnocení rizik spojených s aktualizací ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme vyhodnocení rizik spojených s variantami aktualizace ZÚR, zejména 
ve vztahu poUizování nového ĚMetropolitníhoě Územního plánu hl. m. Prahy a 
zajištEní právní kontinuity a jistoty pUi rozhodování v území. 
 
Od]vodnEní 
S ohledem na Uízení rizik vyplývajících z poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy je 
tUeba citlivE zvážit náplO a rozsah aktualizace. Je žádoucí, aby aktualizace ZÚR 
hl. m. Prahy nenarušila proces soubEžnE probíhajícího poUízení nového územního 
ĚMetropolitníhoě plánu. V pUípadE nabytí účinnosti právE projednávané novely 
stavebního zákona bude možné poUizovat soubEžnE nový územní ĚMetropolitníě 
plán a aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadavky na zásahy do základních koncepcí uspoUádání kraje ĚPrahyě tak 
zvyšují riziko, že v pr]bEhu zpracování dojde k rozpor]m s dotčenými orgány a 
tím i k pr]tah]m v poUizování aktualizace ZÚR. 
K aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy je pUitom nutné pUistupovat zároveO s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy pUevezmou roli podkladu pro rozhodování v území v pUípadE, že 
nový územní ĚMetropolitníě plán Prahy nebude poUízen do doby ukončení platnosti 
v současné dobE platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního mEsta 
Prahy z roku 1řřř Ěpodle platné právní úpravy v roce Ň0Ň0, podle projednávané 
novely stavebního zákona v roce Ň0ŇŇě. 
Je tedy více než žádoucí zakotvit v ZÚR hl. m. Prahy základní zásady pro 
koordinaci rozvoje území hlavního mEsta Prahy, které by v pUípadE pUechodného 
období, kdy Praha nebude mít platný žádný územní plán, pUevzaly alespoO 
částečnE, v mEUítku celého mEsta, roli územního plánu. 
 
Rizika aktualizace ZÚR, která je zejména tUeba vyhodnotit 
1. Pokud by právE projednávaná novela stavebního zákona nevstoupila v 
účinnost, ohrozila by navrhovaná aktualizace ZÚR hl. m. Prahy harmonogram 
poUizování nového územního ĚMetropolitního plánuě: 
podle platného stavebního zákona je tUeba aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy na 
základE zprávy o jejím uplatOování zahájit ještE pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu, který bude muset odpovídat aktualizovaným ZÚR či až po 
jeho projednání s tím, že soulad Metropolitního plánu a ZÚR hl. m. Prahy zajistí 
zmEna Metropolitního plánu po vydání aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
První varianta by poUizování Metropolitního plánu významnE zdržela a zanáší 
riziko budoucích soudních pUezkum] s nepUedvídatelným výsledkem. 
Druhá varianta vyžaduje uvedení Metropolitního plánu do souladu s platnými ZÚR 
hl. m. Prahy a mEnEné koncepce ZÚR hl. m. Prahy budou zapracovány až v 
komplexní aktualizaci Metropolitního plánu či jeho zmEnami. 
Teoreticky je možné pUipravovat Metropolitní plán ve dvou variantách, podle 
stávajících a podle aktualizovaných ZÚR hl. m. Prahy, ale tento postup je náročný 
právnE, administrativnE i ekonomicky a vyžaduje shodu poUizovatele se 
zpracovatelem. 
V pUípadE, že by novela stavebního zákona nevstoupila v platnost, je nezbytné 
zahájit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy bu@ pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu anebo až po veUejném projednání. 
V pUípadE účinnosti novely stavebního zákona bude situace z tohoto hlediska 
pUíznivEjší, nebo[ návrh novely stavebního zákona umožOuje soubEžné poUízení 
ZÚR a vydání územního plánu na území hl. m. Prahy. PUesto pUedjímání výsledk] 
soubEžného projednání územního plánu a aktualizace zásad územního rozvoje 
m]že vést k situaci, kdy by musel být územní plán pozdEji dle § 5ň odst. 6 
stavebního zákona zamítnut. 
Ň. Toto riziko lze do značné míry vyloučit v pUípadE, že dojde pouze k 
minimalistické aktualizace ZÚR hl. m. Prahy Ěpouze uvedení do souladu s 
Politikou územního rozvoje ČR a judikatur správních soud]ě, z níž nevyplývají 
žádná zvláštní rizika pUi poUizování. 
ň. V pUípadE, že by byla zvolena cesta komplexní a tedy vEcnE rozsáhlé 
aktualizace ZÚR hl. m. Prahy anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy, se Praha 
vystavuje riziku, že v pr]bEhu projednávání aktualizace nebo nových ZÚR hl. m. 
Prahy dojde k rozpor]m s nadUazenými správními orgány, mEstskými částmi a 
veUejností. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují požadavky ke ZprávE. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
Vyhodnocení rizik není součástí Zprávy o uplatOování ZÚR hl.m. Prahy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy, Zpráva je zpracovaná v 
souladu s § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. o územnE analytických podkladech, 
územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu je kontinuita zaručena. Územní 
plán hl.m. Prahy - Metropolitní plán musí být s nadUazenou územnE plánovací 
dokumentací v souladu. 
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4. V pUípadE komplexní aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, která by zasáhla i koncepci 
ZÚR hrozí soudní pUezkum, zda se jedná o aktualizaci ZÚR nebo skrytE o 
poUízení zcela nových ZÚR. 
5. Ke zprávE o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je tUeba pUistupovat s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy obstály pUi soudních pUezkumech a je tUeba je chápat jako 
stabilizující prvek územního plánování hl. m. Prahy. Z hlediska Uízení rizik pUi 
poUizování územního plánu hl. m. Prahy proto není vhodné do ZÚR Prahy 
zasahovat. Všechna pozitiva, kterých je možné komplexní aktualizací ZÚR hl. m. 
Prahy dosáhnout, nevyvažují rizika otevUení soudních pUezkum] v situaci, kdy 
není jisté, že Praha bude mít po roce Ň0Ň0, resp. po roce Ň0ŇŇ platný územní 
plán. 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné IV. Požadavky na ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
S ohledem na mimoUádný význam ZÚR hl. m. Prahy pro koordinaci rozvoje území 
hl. m. Prahy a pro rozhodování zmEnách v území v pUípadE skončení platnosti 
územního plánu hlavního mEsta požadujeme zachovat a dále podstatnE posílit 
koordinační roli ZÚR hl. m Prahy. 
V požadavcích na aktualizaci pak požadujeme soustUedit se v ZÚR hl. m. Prahy 
na cizelaci, zpUesnEní a doplnEní podmínek pro rozhodování o zmEnách v území 
pUedevším v tEchto oblastech a tematických okruzích: 
- Stanovení cílového uspoUádání sídelní struktury mEsta - určení cílové pozice, 
role a významu jednotlivých mEstských částí v sídelní struktuUe hlavního mEsta, 
určení cílového uspoUádání center a jejich vzájemných prostorových a provozních 
vazeb a určení cílového vztahu struktury osídlení hlavního mEsta k osídlení 
navazujícího území StUedočeského kraje, se zvláštním zUetelem na obce v 
metropolitním regionu Prahy. 
- Ochrana a rozvoj hodnot celomEstského významu – jednoznačná identifikace 
pUírodních/krajinných, kulturních/historických a civilizačních hodnot celomEstského 
významu, se zvláštním zUetelem k hodnotám, jejichž ochrana nevyplývá z obecnE 
závazných právních pUedpis], včetnE stanovení jednoznačných podmínek jejich 
ochranu a režimu rozhodování o zmEnách v území ve vztahu k pUedmEt]m a 
cíl]m jejich ochrany. 
- Koncepce veUejné infrastruktury celomEstského, nadmístního i republikového 
významu – funkčnE a prostorovE ucelená a robustní koncepce celomEstské a 
regionálnE či republikovE významné veUejné infrastruktury, tedy dopravního 
systému mEsta, systému zásobování mEsta sítEmi technické infrastruktury, ale 
také systému celomEstsky, regionálnE i republikovE významného občanského 
vybavení a veUejných prostranství, to vše se zvláštním zUetelem na zajištEní vazeb 
na území StUedočeského kraje a celé České republiky. 
- Koncepce zelené infrastruktury celomEstského i nadmístního významu – 
koncepce celomEstsky významných krajinných struktur a systému zelenE, se 
zvláštním zUetelem na krajinné vazby na území v zázemí hlavního mEsta. 
- PodmínEnosti rozvoje území realizací veUejných infrastruktur celomEstského / 
nadmístního významu – zajištEní časové koordinace rozvoje území hlavního 
mEsta, resp. jeho vybraných částí a území vzhledem k nárok]m na rozvoj a 
podmínEnosti realizací celomEstsky nebo regionálnE významných systém] 
veUejné infrastruktury. 
- PodmínEnost veUejné dopravní infrastruktury celomEstského, nadmístního i 
republikového významu realizací ochranné zelenE a dalších prvk] k eliminaci 
negativních dopad] z tEchto staveb. 
 
Od]vodnEní 
ZÚR hl. m. Prahy jsou závazné pro poUizování a vydávání Územního plánu hl. m. 
Prahy a regulačních plán]. Všechny zmEny současnE platného Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy, jakož i novE poUizovaný Územní plán hl. m. Prahy 
ĚMetropolitní pláně musí být plnE v souladu s platnými Ěvydanýmiě ZÚR hl. m. 
Prahy, ve znEní všech jejích aktualizací. 
Praha je zároveO krajem i obcí, proto se pro Prahu poUizují a vydávají ZÚR i 
územní plán. Zatímco ve všech krajích České republiky mimo Prahu slouží 
zásady územního rozvoje pro koordinaci územnE plánovací činnosti mezi 
jednotlivými obcemi na území pUíslušného kraje, včetnE vazeb daného kraje na 
území sousedních kraj] či stát], v pUípadE hl. m. Prahy slouží ZÚR ke koordinaci 
rozvoje vlastního území hlavního mEsta, včetnE koordinace rozvoje území hl. m. 
Prahy ve vztahu k území sousedního StUedočeského kraje, zejména pak ve 
vztahu k území obcí pUiléhajících k obvodu hlavního mEsta. Ekvivalentem ke 
koordinaci územnE plánovací činnosti mezi jednotlivými obcemi v krajích mimo 
Prahu je v Praze de facto koordinace prostorových a provozních vztah] mezi 
územími jednotlivých mEstských částí. Zatímco v krajích mimo Prahu se 
záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí všechny ty, které svým 
významem, rozsahem nebo využitím ovlivOují území více obcí, v pUípadE hl. m. 
Prahy se záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí ty, které mají 
celomEstský význam Ěviz též „plocha nadmístního nebo republikového významu“ 
dle § Ň odst. Ě1ě písm. hě stavebního zákonaě. 
ZÚR hl. m. Prahy tak Ueší shodné území, jako Ueší Územní plán hl. m. Prahy, ZÚR 
hl. m. Prahy se ovšem zabývají výhradnE záležitostmi celomEstského významu, a 
tedy záležitostmi koordinujícími rozvoj území hl. m. Prahy jako celku, v 
celomEstských souvislostech a souvislostech pUesahující hranici hl. m. Prahy do 
sousedního StUedočeského kraje. ZÚR pUitom zároveO v souladu s § ň6 odst. Ěňě 
stavebního zákona “koordinují územnE plánovací činnost obcí“, v pUípadE Prahy, 
která je sama obcí, je tak povinností ZÚR v nadmístních/celomEstských 
souvislostech a vztazích stanovit jednoznačný rámec pro územní plán hlavního 
mEsta. ZÚR hl. m. Prahy stanoví účelné a hospodárné uspoUádání území hlavního 
mEsta, vymezí tedy systém center a vzájemné vztahy mezi nimi, vymezí hlavní 
rozvojová území, území krajiny anebo území s nutným specifickým pUístupem k 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
Není možné pUedjímat co nastane, až skončí platnost Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy. V současnosti se poUizuje nový ÚP hl.m. Prahy. 
ZÚR jsou platnou územnE plánovací dokumentací, zpracované dle platných 
právních pUedpis], s jasnE stanovenými požadavky na účel, obsah a podrobnost 
zpracování Ě§ ň6 SZ, §6 - 10 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. včetnE pUílohy č. 4ě. ZÚR 
nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem ÚP, RP nebo navazujícím 
rozhodnutím. 
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jejich rozvoji a pro všechna tato území stanoví podrobné podmínky a úkoly pro 
územní plánování, které musí být následnE detailnE naplnEny v územním plánu, 
resp. v regulačních plánech. 
ZÚR dále vymezí plochy a koridory nadmístního a celomEstského významu pro 
dopravní či technickou infrastrukturu, protipovodOová opatUení, územní systém 
ekologické stability či další vybrané celomEstsky významné systémy v území. 
Cílem je pUitom vytvoUit územní podmínky pro fungování a další kvalitativní i 
kvantitativní rozvoj systém] zajiš[ujících fungování hl. m. Prahy jako celku a 
integraci hl. m. Prahy do širších územních struktur sousedního StUedočeského 
kraje, potažmo celého státu. 
Projednávaný Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v podobE, v jaké je 
pUedkládán, naopak pUedstavuje zásadní ohrožení výše uvedené zásadní 
koordinační role ZÚR hl. m. Prahu ve vztahu k územnE plánovací činnosti a 
rozvoji území hl. m. Prahy. Navrhováno je vypuštEní Uady podmínek pro následné 
rozhodování o zmEnách v území a úkol] pro podrobnEjší ÚPD, nEkteré systémy v 
území zakotvené v platných ZÚR hl. m. Prahy jsou bez dalšího zd]vodnEní 
označovány za místního významu a jsou tak navrženy k vypuštEní. Namísto 
snahy o cizelaci, zpUesnEní a doplnEní dalších úkol] pro následné rozhodování o 
zmEnách v území jsou tak robustnost a koordinační role stávajícího znEní ZÚR hl. 
m. Prahy spíše oslabovány. Hrozí tak, že bez návazného územního plánu 
hlavního mEsta nebudou ZÚR hl. m. Prahy samy o sobE pUípadnE schopné sloužit 
jako relevantní podklad pro rozhodování o zmEnách v území. 
Podle platného znEní stavebního zákona skončí platnost současného Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Ěschválený ř. ř. 1řřřě dne ň1. 1Ň. Ň0Ň0. 
MomentálnE v Poslanecké snEmovnE Parlamentu ČR projednávaná novela 
stavebního zákona pUedpokládá prodloužení platnosti všech územních plán] 
schválených pUed 1. 1. Ň007 do konce roku Ň0ŇŇ, tedy o další dva roky. PUijetí a 
účinnost právE projednávané novely stavebního zákona jsou však nejisté a nelze 
s nimi v tuto chvíli s jistotou počítat. 
Praha poUizuje nový Územní plán hl. m. Prahy ĚMetropolitní pláně, jeho poUízení je 
však ve značném časovém prodlení oproti p]vodnE pUedpokládanému 
harmonogramu, a proto je v současné dobE v podstatE jisté, že Metropolitní plán 
nebude účinný pUed uplynutím lh]ty účinnosti současnE platného ÚPSÚ hl. m. 
Prahy, tedy do ň1. 1Ň. Ň0Ň0. S velkou mírou pravdEpodobnosti lze pUedpokládat, 
že Metropolitní plán nebude účinný ani do pUípadné prodloužené lh]ty ň1. 1Ň. 
2022. 
S ohledem na výše uvedené Praha čelí reálné hrozbE, že od 1. 1. Ň0Ň1 nebo od 
1. 1. Ň0Ňň Ěv závislosti na pUípadné účinnosti momentálnE projednávané novely 
stavebního zákonaě bude zcela bez územního plánu. Rozhodování v území se 
pak v tom pUípadE kromE pUíslušných ustanovení stavebního zákona, zejména cíl] 
a úkol] územního plánování, a kromE Pražských stavebních pUedpis] bude Uídit 
právE zásadami územního rozvoje. 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné V. Obsah kapitoly 
aě Vyhodnocení uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na 
základE kterých byly ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení 
pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území 
 
a. 1 Zásadní pUipomínka 
Doporučujeme identifikovat všechny konkrétní nové skutečnosti, vyplývající ze 
zmEn podmínek v uplynulém období a zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení 
konkrétních vliv] identifikovaných nových skutečností na formální obsah i vEcné 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na pUípadnou 
aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR nestačí pouze uvést prostý výčet 
legislativních pUedpis] a dalších dokument], které se v uplynulém období zmEnily. 
Je nezbytné identifikovat zcela konkrétnE jednotlivé podmínky, které se zmEnou 
tEchto pUedpis] a dokument] zmEnily a formulovat vliv tEchto podmínek na 
formální i vEcný obsah ZÚR hl. m. Prahy. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období a také bude doplnEno 
vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území. 
Dále ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné a. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z novel všech 
relevantních právních pUedpis] s účinností v uplynulém období, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Doporučujeme 
pUitom zabývat se kromE uvedené novely vyhlášky č. 45Ř/Ň010 Sb., kterou se 
mEní vyhláška č. 500/Ň006 Sb. dále napU. novelou zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o 
ochranE zemEdElského p]dního fondu, novelou zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích a dalšími, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme mezi legislativními pUedpisy, 
které byly v uplynulém období zmEnEny/aktualizovány a mohly by mít vliv na 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, napU. novelu zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o ochranE 
zemEdElského p]dního fondu Ězákony č. 41/Ň015, resp.1Ř4/Ň006 Sb., kterými se 
mEní zákon č. ňň4/1řřŇ Sb.ě, nebo napU. novelu zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích Ězákon č. Ň6Ř/Ň015 Sb., kterým se mEní zákon č. 
1ň/1řř7 Sb.ě, kterým se ruší označení všech „rychlostních silnic“, a mnohé další. 

 ejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Návrh aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, který vyplyne za schválené Zprávy, bude 
zpracován v souladu s platnou legislativou. 
 
 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné a. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. porovnat výsledky prognózy zpracovatele s výsledky projekce z 
ČSÚ, Ň. identifikovat konkrétní nové skutečnosti, které z nich vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
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Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedeno, že „je k dispozici 
nová Prognóza vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy“. Není objasnEno, v čem 
se zjištEní nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy liší od 
skutečností, na základE nichž byly zpracované v současné dobE platné ZÚR hl. 
m. Prahy. Není ani objasnEno, zda z nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. 
m. Prahy vyplývají nEjaké konkrétní nároky na Uešení ZÚR hl. m. Prahy. 
UpozorOujeme, že kromE prognózy zpracované pUímo v IPR existuje i Projekce 
obyvatelstva v Hlavním mEstE Praze do roku Ň050 Ěz ledna Ň014ě, zpracovaná 
jedním ze tUí renomovaných prognostických pracoviš[ v ČR - Českým statistickým 
úUadem. 

Prognóza byla zpracována Univerzitou Karlovou a jejím podkladem byly data ČSÚ. 
Prognóza byla použita proto, že obsahuje i podrobnEjší údaje než data z ČSÚ. 
Jedná se o údaje o imigraci - pUír]stky obyvatel plynoucími s dostEhování do 
Prahy z ČR i s pUedpokladem stEhování mimo ČR. Jde tedy o prognózu, která Ueší 
komplexnE pUír]stek obyvatelstva ve tUech variantách vývoje do horizontu roku 
Ň050 a tyto pUír]stky i prostorovE distribuuje v rámci obce - hl. m. Prahy. 
Vyplývá z ní, z její stUední varianty, že i nadále bude r]st počet obyvatel Prahy jako 
v posledních cca. Ň0 letech, že je tedy potUeba navržené stavby a zaUízení 
technické, dopravní i občanské vybavenosti realizovat a rozhodnE je neredukovat. 
ObdobnE se nemEní, až na výjimky - a to spíše lokální Ěmístní, na úrovni MČě, 
požadavky na rozvojové plochy, oblasti a osy. 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné a. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zd]vodnit „potUebu provEUení vymezení regionálního a 
nadregionálního ÚSES“, zejména specifikovat konkrétní nové skutečnosti, které 
vyvolávají uvedenou potUebu, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy v oblasti ÚSES. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedena „potUeba 
provEUení vymezení regionální a nadregionální úrovnE ÚSES“. 
Tato potUeba není nijak zd]vodnEna ani jinak objasnEna. Nová potUeba uvedení 
regionální a nadregionální úrovnE ÚSES do souladu s legislativou je ponEkud 
pUekvapivá, protože ÚSES byl do ZÚR hl. m. Prahy nepochybnE zpracován v 
souladu se zák. 114/1řřŇ Sb. a provádEcí vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. Není 
zUejmé, jaké nové skutečnosti pro vymezení regionálního a nadregionálního 
ÚSES vyplývají z “aktuální oborové metodiky”. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné a. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících ze 
schváleného nového Strategického plánu hl. m. Prahy, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme napUíklad Strategický plán 
hlavního mEsta Prahy, schválený Zastupitelstvem hl. m. Prahy Ň4. 11. Ň016. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Nejedná se o novou skutečnost/podmínku. 
Strategický plán, neboli plán rozvoje obce je nástrojem majetkové politiky a 
oborových politik mEsta. 
Nejedná se o nový Strategický plán hl.m. Prahy ale o ůktualizaci Strategického 
plánu Ň00Ř. 
Z výstup] obsažených v aktualizaci Strategického plánu nevyplývá žádná nová 
podmínka, která by mEla být Uešena ůktualizací ZÚR hl.m. Prahy. 
 
 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné a. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení relevantní judikatury správních soud] k 
návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, kterými se vydávají ZÚR, resp. 
aktualizace ZÚR, v uplynulém období, včetnE specifikace konkrétních nových 
skutečností, které z judikatury pro Uešení ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
judikatury správních soud] k návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, 
kterými se vydávají ZÚR, resp. aktualizace ZÚR, v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Právní Uád je v ČR hierarchicky uspoUádán - právo Evropské unie, ústavní 
poUádek, mezinárodní smlouvy, zákonné právní pUedpisy a podzákonné právní 
pUedpisy. Judikatura není pramenem práva. Judikatura upUesOuje výklad zákon], 
ale nejsou to zákony ani podzákonné právní pUedpisy. 
Tato problematika není součástí Zprávy. 
 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné a. 7 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z rozvoje 
StUedočeského kraje v uplynulém období, se zamEUením na koordinaci ZÚR hl. m. 
Prahy se ZÚR StUedočeského kraje a se zohlednEním Integrované strategie pro 
ITI Pražské metropolitní oblasti. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
rozvoje StUedočeského kraje v uplynulém období, zejména pak z rozvoje 
bezprostUedního zázemí hl. m. Prahy. 
V této souvislosti pUipomínáme, že v uplynulém období došlo ke zrušení nEkterých 
částí ZÚR StUedočeského kraje, včetnE napU. zrušení plochy rozvoje letištE Praha 
– RuzynE, silničního okruhu kolem Prahy v severozápadním a severovýchodním 
sektoru či koridoru železniční tratE č. ŇŇ1: úsek Praha – Strančice, s velmi úzkými 
vazbami na území hl. mEsta Prahy. MomentálnE je projednávána ůktualizace č. Ň 
ZÚR StUedočeského kraje, která výše uvedené soudem zrušené části ZÚR 
StUedočeského kraje novE vymezuje. 
Dále pUipomínáme existenci ITI Pražské metropolitní oblasti Ěviz https://rsk-
sk.cz/integrovane- nastroje/iti-prazske-metropolitni-oblasti/). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavky nebudou akceptovány. 
PoUizovaná ůktualizace č. Ň ZÚR StUedočeského kraje je v souladu s platnými 
ZÚR hl.m. Prahy. 
Vyhodnocení koordinace se ZÚR StUedočeského kraje není pUedmEtem Zprávy. 
ITI - Integrované územní investice ĚIntegrated Territorial Investmentsě jsou 
nástrojem EU v rámci programovacího období Ň014-2020, kdy jsou investice 
smEUovány do tzv. Metropolitních region]. V pUípadE Prahy jde o spolupráci se 
StUedočeským krajem a obcemi kolem Prahy, kde ve vymezeném regionu lze 
použít ITI k financování projekt] , ale jen v souladu se strategií ITI pro metropolitní 
region Prahy a StUedních Čech. Jde o nástroj finanční, který je smEUován do tUí 
oblastí Ěškolství, ochrana proti povodním, dopravní stavby- napU. P+Rě a vEtšina 
investic je realizována na území StUedočeského kraje. PUímý vliv ITI na územní 
plánování respektive na aktualizaci ZÚR a jejich naplOování není. 
 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné a.Ř Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území, včetnE 
formulace závEr], zda zmEny podmínek za uplynulé období vyvolávají 
pUedpokládaný negativní dopady na udržitelný rozvoj území a pUípadnE jaké. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v]bec provedeno 
„vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území“. 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se v této vEci nelze odkázat na 
stanovisko pUíslušného orgánu ochrany životního prostUedí, poUizovatel Zprávy o 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka bude akceptována. 
Poslední odstavec v kapitole aě Zprávy bude pUeformulován. 
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uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy na základE vyhodnocení 
podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, vyhodnotit pUípadný negativní 
vliv tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území. PUíslušný orgán ochrany životního 
prostUedí posuzuje pUípadné negativní vlivy vyplývající ze zmEn podmínek v 
uplynulém období pouze na životní prostUedí, resp. na evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti. 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné VI. Obsah kapitoly 
bě Problémy k Uešení v ZÚR vyplývající z územnE analytických podklad] 
 
b.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme kapitolu bě zpracovat d]slednE a UádnE na základE rozboru 
„Problém] k Uešení nástroji územního plánování“ provedeného v kapitole 1111 ň. 
ůktualizace ÚůP hl. m. Prahy. Zvláštní zUetele jsou hodny zejména následující 
„problémy k Uešení nástroji územního plánování“ : 
- ůbsence koordinace rozvoje bydlení a dalších aktivit v rámci mEsta a 
pUímEstského území Ěs. 5ě; 
- neúplná a nedostatečná kapacita dopravní a technické infrastruktury v rámci 
metropolitního regionu a Ěnedostatečnáě návaznost na hlavní evropské sítE Ěs. 5ě; 
- zvýšení významu železnice v regionální dopravE Ěs. 5ě; 
- problém stanovení zd]vodnEného limitu r]stu počtu obyvatel Prahy a jejích 
mEstských částí s ohledem na omezení vyplývající z pUírodních podmínek, zdroj], 
dopravní obsluhy a životního prostUedí Ěs. 7ě; 
- nedostatek les] s ohledem na potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského 
kraje, vysoká rekreační zátEž stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch Ěs. 7ě; 
- celkové pUetížení centra mEsta dopravou, nepUíznivé prostorové aspekty 
dopravních staveb Ěs. řě; 
- dlouhodobE nedokončené koncepce významných mEstských lokalit a sídlištních 
založení, nedostatečné využití jejich potenciálu Ěs. řě; 
- vznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené mEstské prostUedí a 
generující zvýšené nároky na dopravní obsluhu Ěs. 11ě; 
- tlak na novou pUevážnE monofunkční zástavbu v nezastavitelném území, kde do 
budoucna není zajištEna kvalitní kolejová veUejná doprava a tím zvyšující se 
nároky na individuální automobilovou dopravu ĚnapU. Šeberov, HrnčíUe, Újezd, 
KUeslice, Pitkoviceě Ěs. 15ě; 
- neexistence značné části Pražského okruhu zp]sobuje pUetrvávající zatížení 
území mEsta tranzitní automobilovou dopravou Ěs. 15ě; 
- absence kvalitních tangenciálních Ěkolejovýchě spojení MHD mezi jihozápadní a 
jižní částí mEsta, mezi severozápadní a severní částí mEsta mimo oblast 
rozšíUeného celomEstského centra, která by pUispEla k odlehčení dopravního 
systému v centru mEsta Ěs. 15ě; 
- chybEjící další kapacitní kolejové propojení v jižní části Prahy s centrem mEsta, 
které by snížilo rozsah autobusové MHD a nabídlo rovnEž alternativní trasu pro 
pUípad opravy Nuselského mostu Ěs. 15ě; 
- nedokončená pUestavba železničního uzlu Praha, omezená kapacita 
železničního uzlu Balabenka ve vztahu k Novému spojení, komplikované 
podmínky pro zkapacitnEní železničního uzlu Praha v centrální oblasti mEsta Ěs. 
15); 
- absence železničního propojení letištE Praha/RuzynE a kvalitního železničního 
spojení Praha–Kladno (s.15); 
- nekoordinovaný postup pUi rozvoji velkých komerčních a logistických aktivit v 
kontaktním území Prahy Ěs. Ň0ě; 
- nedostatečná podpora vzniku polyfunkční struktury mEstské zástavby v 
mEstských a čtvr[ových centrech, která je zárukou lepších podmínek pro 
celodenní bezpečnost Ěs. Ň0ě; 
- vytvoUit podmínky pro posílení vodárenské infrastruktury ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- zajistit územní podmínky pro umístEní potUebných plošných zaUízení a liniových 
vedení elektrizační soustavy Ěs. 17ě; 
- vytvoUit podmínky pro zkapacitnEní plnE菜  vyažených nebo pUeažených lokálních 
ČOV nebo pUepojení na stokový systém hl. m. Prahy ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- a omezovat kompaktní urbanizaci v okrajových částech Prahy a vytvoUit 
podmínky pro možnost realizace protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru (s. 17). 
 
Od]vodnEní 
V kapitole bě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden pouze 
jeden problém vyplývající ze ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. 
m. Prahy. V kapitole 11ň1 ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy je pUitom uvedeno 
celkem 1Ň okruh] problém] k Uešení v územnE plánovacích dokumentacích. 
VýbEr pouze jednoho problému není nijak objasnEn, stejnE tak jako není 
objasnEno, proč se Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nezabývá dalšími 
problémy k Uešení uvedenými v ň. aktualizaci ÚůP hl. m. Prahy relevantními pro 
Uešení v ZÚR. Pro účely vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUitom nejsou 
využity ani „Problémy k Uešení nástroji územního plánování“ formulované pro 
jednotlivé tematické okruhy v kapitole 1111 sekce 1100 „Hodnoty a problémy“ ň. 
aktualizace ÚůP hl. m Prahy. 
Z provedené hlubší analýzy ň. aktualizace ÚůP hl. m Prahy lze s jistotou 
konstatovat, že uvedení jediného problému uvedeného ve ZprávE o uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. m. Prahy není dostatečným vyhodnocením 
problém] k Uešení v ZÚR vyplývajících z ÚůP. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Kapitola bude rozšíUena a budou konkretizovány problémy vyplývající z aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR hl. m. Prahy Ueší jen vybrané 
problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR náležetě. 
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46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné VII. Obsah kapitoly 
cě Vyhodnocení souladu ZÚR s Politikou územního rozvoje ČR 
 
c.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
republikovými prioritami územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území stanovenými v Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1, 
schválené vládou ČR dne 15. 4. Ň015. Požadujeme Ň. formulovat konkrétní 
požadavky na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1. PUitom Požadujeme 
zamEUit se na návrh implementace novE stanovených republikových priorit č. 
Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uvedeno prosté konstatování, 
že „v rámci zpracování ůktualizace ZÚR bude provEUen soulad s republikovými 
prioritami PÚR ČR“. To nelze považovat za naplnEní požadavku § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. „vyhodnotit soulad ZÚR s politikou územního rozvoje“. Konstatování 
pUitom pUedjímá, že platné ZÚR hl. m. Prahy nejsou v souladu s PÚR ČR a že je 
tak nutné poUídit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Návrh na poUízení aktualizace ZÚR 
pUitom má vyplynout až z povedeného vyhodnocení souladu ZÚR s platnou 
Politikou územního rozvoje ČR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné c. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
obecnými kritérii a podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro 
územní plánování uvedenými v čl. ĚňŘě a v čl. Ěňřě PÚR ČR ve znEní její 
ůktualizace č. 1. 
Požadujeme Ň. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
úkoly pro územní plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro 
Metropolitní rozvojovou oblast Praha. 
 
Od]vodnEní 
Nelze se spokojit se závEry vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s vymezením 
rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí dle PÚR ČR, které se 
omezují na požadavek na pUejmenování rozvojové oblasti OB1. 
UpozorOujeme, že v ůktualizaci č. 1 PÚR došlo k aktualizaci a doplnEní nEkterých 
obecných kritérií a podmínek pro rozhodování o zmEnách v území uvedených v čl. 
ĚňŘě a úkol] pro územní plánování uvedených v čl. Ěňřě PÚR ČR. 
UpozorOujeme dále, že v ůktualizaci č. 1 PÚR ČR byly pro Rozvojovou 
metropolitní oblast Praha stanoveny novE tUi úkoly pro územní plánování. Návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR se má mimo jiné zabývat i vyhodnocením plnEní úkol] 
pro územní plánování stanovených v PÚR ČR pro pUedmEtnou Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, by[ by mElo být konstatováno, že nEkterý z úkol] pro 
územní plánování dosud nebyl zodpovEdnými orgány splnEn ĚnapU. že zatím 
nebyla poUízena požadovaná územní studieě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
1. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s obecnými kritérii a 
podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro územní plánování 
stanovenými v platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy 
součástí od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEno jaké články jsou oproti PÚR ČR Ň00Ř v platné PÚR 
zmEnEny. 
Ň. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s úkoly pro územní 
plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné c.ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení pUípadných širších územních vliv] vymezení 
nové rozvojové osy OS5a Rozvojová oblast Praha – Jihlava v ůktualizaci č. 1 
PÚR ČR na strukturu, infrastrukturu a obslužnost území hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
UpozorOujeme, že v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR ke zmEnE zaUazení území hl. 
m. Prahy ve struktuUe osídlení ČR, byla novE vymezena rozvojová oblast OS5a 
Rozvojová oblast Praha – Jihlava podél dálnice D1. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Tato osa se území hl.m Prahy netýká v souladu s vymezením rozvojové osy OS5a 
v PÚR ČR, v platném znEní: "Obce mimo rozvojové oblasti s výraznou vazbou....". 
Celé území Hl.m. Prahy je v PÚR ČR, v platném znEní, vymezeno jako rozvojová 
oblast OB 1 Metropolitní rozvojová oblast Praha. 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné VIII. Obsah kapitoly 
dě Vyhodnocení návrh] mEstských částí na aktualizaci ZÚR 
 
d.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zapracovat do kapitoly dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
kromE požadavk] mEstských částí uplatnEných v rámci projednání návrhu Zprávy 
o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy rovnEž návrhy a podnEty na aktualizaci ZÚR hl. 
m. Prahy týkající se jednotlivých mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 
Požadujeme k tomu využít zejména bohatou agendu pr]bEžných konzultací 
rozpracovaného návrhu nového Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s 
mEstskými částmi. 
 
Od]vodnEní 
V kapitole dě Zprávy o uplatOování ZÚR se obvykle kromE požadavk] mEstských 
částí uplatnEných ve lh]tE pro projednání Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
uvádEjí též návrhy a požadavky mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR v uplynulém období. Je 
nepochybné, že Uada návrh] na aktualizaci ZÚR z pohledu mEstských částí 
jednoznačnE vyplývá napU. z konzultací rozpracovaného návrhu nového 
Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s mEstskými částmi. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
PoUizovatel neobdržel žádné požadavky MČ na aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy. 
Vzhledem k rozdílní podrobnosti ÚP a ZÚR není možné pUipomínky vznesené v 
rámci konzultací k novému Územnímu plánu hl.m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě 
použít k Zásadám územního rozvoje hl.m  Prahy. Tyto konzultace probíhaly nad 
rámec zákonem stanoveného postupu mezi zpracovatelem ÚPD a MČ, bez účasti 
poUizovatele. Tato jednání se týkala pouze návrhu Uešení Metropolitního plánu a 
byla mimo proces poUizování ÚPD. 
 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné IX. Obsah kapitoly 
eě Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR, vč. požadavk] 
na VVURÚ, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování nových 
ZÚR, vč. požadavk] na VVURÚ 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
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e.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUed vlastní formulací požadavk] a podmínek pro zpracování návrhu 
aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR zpracovat UádnE a úplnE 
kapitoly aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR musí být vždy formulována na základE 
podrobného a úplného vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období 
zpracovaného v kapitolách aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR. ZávEry 
vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě, 
bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR jsou základním podkladem pro formulaci 
dalšího postupu, včetnE konkrétních požadavk] a podmínek pro zpracování 
návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR. 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedené v kapitolách aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je neúplné a není proto dostatečné pro 
formulaci jednoznačných a zd]vodnitelných požadavk] a podmínek pro 
zpracování návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR 

Ve ZprávE budou v podrobnosti náležející dokumentaci ZÚR doplnEny kapitoly aě, 
b), cě a dě dle uplatnEných vyjádUení, pUipomínek a požadavk]. 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné e. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme na úvod kapitoly eě doplnit stručné shrnutí hlavních závEr] a zjištEní 
z kapitol aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, včetnE porovnání 
možností dalšího postupu a zd]vodnEní, proč je požadovaná právE aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy a v jakém rozsahu. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má mimo jiné na základE vyhodnocení 
uplatOování ZÚR provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR 
objasnit závEry vyhodnocení zmEn podmínek v území v uplynulém období a 
navrhnout a zd]vodnit další postup územnE plánovací činnosti ve vztahu k ZÚR 
Ěbez požadavk] na úpravu Uešení ZÚR / požadavky na aktualizaci ZÚR / 
požadavky na poUízení zcela nových ZÚRě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Vzhledem k tomu, že ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé 
schválené Zprávy body aě až hě, nebudou hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě 
Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné e. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zakomponovat do požadavk] na zpracování aktualizace ZÚR nebo 
nových ZÚR d]slednE všechny požadavky na formální i vEcné Uešení ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývající z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má v souladu s § ř Vyhlášky č. 500/Ň006 
Sb. obsahovat požadavky na všechny úpravy ZÚR. Tada závEr] a zjištEní z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období uvedených v 
kapitolách aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v kapitole 
e) uvedena. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Jak bylo uvedeno výš  Ěviz. pUedchozí odstavecě, vzhledem k tomu, že ůktualizace 
ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé schválené Zprávy body aě až hě, nebudou 
hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné e. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme striktní a definitivní požadavky na úpravy textu ZÚR zobecnit a 
ponechat tak dostatečnou volnost zpracovateli a poUizovateli aktualizace ZÚR pro 
provEUení úprav text] v potUebných vEcných souvislostech. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR obsahuje v bodech ň., 4. a 5. zcela striktní 
a definitivní požadavky na dílčí formulační zmEny textu, uvedené jako vlastní 
zmEnový text aktualizace ZÚR. Takový postup je v praxi dosti neobvyklý, návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR tak zcela nepodloženE a neod]vodnEnE pUedjímá 
vlastní vEcné Uešení aktualizace ZÚR a výsledek procesu poUizování aktualizace 
ZÚR a nedává tak projektantovi ani poUizovateli aktualizace ZÚR možnost 
potUebné zmEny textu v rámci procesu zpracování aktualizace ZÚR d]kladnE 
provEUit a promyslet ve všech potUebných vEcných souvislostech. 
UpozorOujeme, že takto striktní a definitivní pojetí požadavk] na formulační 
úpravy textu ZÚR v rámci Zprávy o uplatOování ZÚR zakládá reálný problém pUi 
vypoUádání souladu Uešení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy s požadavky na 
aktualizaci ZÚR v pUípadE, kdy se nakonec jednotlivé formulace textu ZÚR v 
návrhu aktualizaci ZÚR zmEní a když se zpracovatel od nich tedy jakkoli odchýlí 
Ěcož lze pUedpokládatě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude zapracován. 
- Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné e. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy z výše uvedených právních pUedpis] a ÚůP Ěviz též kapitola bě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahyě, včetnE specifikace konkrétních 
požadavk] na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden požadavek na 
„opravy a upUesnEní v textové a grafické části ve smyslu zákona č. ň50/Ň01Ň Sb. 
Ěnovela stavebního zákonaě, platného znEní vyhlášky č. 500/Ň006 Sb., ÚůP hl. m. 
Prahy a Pražských stavebních pUedpis]“ a dále „upUesnEní formulací textové části 
a formální úpravy výkres].“ Není zUejmé, o jaké konkrétní opravy se má jednat, v 
jakém rozsahu a s jakými dopady na vEcné i formální Uešení ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 
Problematiku ÚůP Ueší kapitola bě, která bude rozšíUena a budou konkretizovány 
problémy vyplývající z aktualizací ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR 
hl. m. Prahy Ueší jen vybrané problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR 
náležetě. 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné e. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývají z republikových priorit územního plánování, jejichž znEní bylo 
podstatnEji upraveno nebo novE doplnEno v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR. 
PUitom Požadujeme zamEUit se zejména na návrh implementace novE 
stanovených republikových priorit č. Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní 
republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR hl. m. Prahy. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
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Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden toliko obecný 
požadavek zohlednit v 1. kapitole ZÚR hl. m. Prahy priority stanované v PÚR ČR. 
Vycházíme z pUedpokladu, že současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1, byly vydány v souladu s tehdy platnou PÚR ČR z roku Ň00Ř. V 
uplynulém období, konkrétnE 15. 4. Ň015, byla vydána ůktualizace č. 1 PÚR ČR, 
ve které bylo podstatnEji aktualizováno nebo novE doplnEno znEní následujících 
republikových priorit územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území: 
(14a), (16), (16a), (17), (20a), (23), (24), (24a) a (29). 

platném znEní PÚR bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 
 
 
 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné e. 7 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR navrhuje v bodE Ň. bez náhrady zrušit 
kapitolu Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
„Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy“ s od]vodnEním, že její jednotlivá 
ustanovení jsou obsažena v jednotlivých konkrétních kapitolách ZÚR. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, která ustanovení kapitoly Ň. současnE 
platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou obsažena v 
konkrétních kapitolách ZÚR hl. m. Prahy nebo jsou s nimi v rozporu, zejména s 
ohledem na nezbytnost dosažení souladu obsahu ZÚR hl. m. Prahy s platnou 
legislativou. 
 
Od]vodnEní 
Toto obecné od]vodnEní nelze považovat za adekvátní, protože ustanovení 
kapitoly Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
jsou aplikovaná bez rozdílu na celém území hl. m. Prahy, zatímco jednotlivé 
konkrétní kapitoly současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 vymezují podmínky pro vymezená území hl. m. Prahy Ěspecifické 
oblasti nadmístního a celomEstského významu, transformační oblasti, nadmístnE 
významné rozvojové osy a oblastiě. Součástí kapitoly Ň. současnE platných ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou ustanovení naplOující základní 
požadavky pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb.: zejména odst. 1 písm. aě 
„stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území včetnE zohlednEní priorit stanovených v Politice územního rozvoje“; odst. 1 
písm. eě „upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území kraje“; a odst. 1 písm. hě „stanovení 
požadavk] na koordinaci územnE plánovací činnosti obcí a na Uešení v územnE 
plánovací dokumentaci obcí, zejména s pUihlédnutím k podmínkám obnovy a 
rozvoje sídelní struktury.“ Je možné, že nEkterá ustanovení v kapitole Ň. jsou 
duplicitnE obsažena v kapitole Ř. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy Ěv ní jsou 
také nEkteré celomEstské zásadyě, ale u nich tUeba duplicitu prokázat, a to 
srovnáním formulací jednotlivých konkrétních zásad. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné e. Ř Zásadní pUipomínka 
Na základE aktualizované Politiky územního rozvoje v roce Ň015, na základE 
požadavk] sítE TEN-T a na základE zkušenosti z výskytu smogových situací na 
území hl.m. Prahy, které jsou zp]sobené pUedevším exhalacemi z dopravy, 
požadujeme do zprávy o uplatnEní doplnEní v písmenE eě Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR, … v bodE 5. ZpUesnEní ploch a koridor] 
vymezených v PÚR ČR … a v písmenE fě Požadavky na zpracování variant Uešení 
doplnit tento úkol: 
Zpracování objektivního posouzení a porovnání místnE odlišných variant vedení 
okruhu kolem Prahy ĚnapU. var. ůZÚR, var. Regionálníě na rozhraní hl.m. Prahy a 
StUedočeského kraje. Hlavním kritériem posouzení a porovnání variant budou 
zejména: jeho realizovatelnost, vlivy okruhu na obyvatele metropolitní oblasti, 
pUínos pro Uešení smogových situací v pražské kotlinE, účinnost pUevedení 
tranzitní silniční dopravy mimo intenzivnE obydlené části oblasti a účelná 
distribuce zdrojové a cílové dopravy v širší metropolitní oblasti. D]slednE budou 
aplikovány požadavky transevropské sítE TEN-T. Výsledek porovnání variant 
bude zohlednEn v návrhu aktualizace ZÚR hl.m. Prahy. 
Od]vodnEní 
Bod aě Zprávy o uplatOování uvádí: Dokumentace ZÚR a jejich ůktualizace č. 1 
byly zpracovány a vydány v souladu s tehdy platnými právními pUedpisy. V 
d]sledku zmEny podmínek Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě je nutné pUistoupit k 
poUízení ůktualizace ZÚR. 
Nové skutečnosti/podmínky:  Usnesením Vlády České republiky č. Ň76 ze dne 15. 
4. Ň015 byla schválena ůktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České 
republiky. 
ůktualizace Politiky územního rozvoje ĚPUR Ň015ě mEní vymezení koridor] 
dopravní infrastruktury a bod 76 novE stanoví: Závazným vymezením koridoru 
dopravní infrastruktury v Politice územního rozvoje ČR se rozumí uvedení míst, 
která mají být zámErem spojena, v její textové části. Grafická schémata, pUípadnE 
údaje o technických parametrech zámEru, jsou-li uvedeny, mají orientační 
význam. 
Aktualizace Politiky územního rozvoje mEní vymezení SOKP v textové části - bod 
řř:„Vymezení: 
• Silniční okruh kolem Prahy ĚPražský okruhě propojuje na rozhraní Hlavního 
mEsta Prahy a StUedočeského kraje jednotlivé mezinárodní a republikové trasy do 
Prahy. 
- D]vody vymezení: 
• PUevedení tranzitní silniční dopravy mimo intenzivnE zastavEné části mEsta, 
účelná distribuce zdrojové a cílové dopravy v metropolitní oblasti. Součást TEN-T. 
- Úkoly pro územní plánování: 
• Vymezit koridor v ZÚR. 
•Zodpovídá: Hlavní mEsto Praha, StUedočeský kraj“. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
Variantní Uešení vedení SOKP nebude součástí Zprávy ani následné aktualizace. 
Zpráva je v souladu s textovou částí PÚR v platném znEní čl. řř - "Silniční okruh 
kolem Prahy ĚPražský okruhě propojuje na rozhraní Hlavního mEsta Prahy a 
StUedočeského kraje jednotlivé mezinárodní a republikové trasy do Prahy." 
Dopravní koncepce hl.m. Prahy v souvislosti s vymezením Silničního okruhu kolem 
Prahy Ědále jen "SOKP"ě a jeho doprovodných staveb ĚmimoúrovOových kUižovatek 
a pUivadEč]ě se nezmEnila, Hlavní mEsto Praha i nadále trvá na vymezení SOKP 
dle platných ZÚR hl.m. Prahy, vymezující koridor SOKP v souladu s čl. řř PÚR 
ČR v platném znEní. Proces vymezení koridoru SOKP v platném znEní ZÚR hl.m 
Prahy, byl potvrzen rozsudkem Nejvyššího správního soudu v BrnE. 
StUedočeský kraj ve své probíhající aktualizaci č. Ň ZÚR vymezuje navazující části 
koridoru SOKP v souladu s platnými ZÚR hl.m. Prahy. 
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1. aktualizace ZÚR HMP ĚůZÚRě v roce Ň014 pUitom považovala za závazné 
vymezení koridoru SOKP odkazem na p]vodní verzi PÚR Ň00Ř viz: 
- Od]vodnEní ůZÚR na str. 65: Má-li být koridor pro jihovýchodní část Pražského 
okruhu v souladu s PÚR Ň00Ř a má-li tudíž propojit již existující zprovoznEné 
úseky tohoto okruhu u BEchovic a DobUejovic ĚjižnE od Prahyě, což je logické, 
nem]že být vymezen na území regionu východnE od Prahy. 
- Zápis z veUejného projednávání ůZÚR z 11.1Ň. Ň01ň – kde na str. 1ň zástupce 
poUizovatele, Ing. Čemus, na dotaz zastupitelky z MČ Praha BEchovice, odpovídá: 
„…Pro MČ BEchovice již z PUR vyplývá, že úsek, který zde je, je stabilizovaný. 
Na tento úsek má být provedeno napojení v souladu s PUR.“ 
- Na grafické schéma PÚR je opakovanE odkazováno ve VypoUádání stanovisek a 
pUipomínek k ůZÚR, napU. na stranE ň74 Ěk pUipomínkám Jelínek Vladimír + Ň0Ň 
osob- zahrnující navrhovatele pě a rě: „Navržený koridor Pražského okruhu 
ĚSOKPě je v ůktualizaci Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy vymezen v souladu 
s Politikou územního rozvoje ČR Ň00Ř. V PÚR ČR Ň00Ř v grafické části ve 
schéma č. 5 - Doprava silniční je potvrzen stávající úsek Pražského okruhu 
ĚSilničního okruhu kolem Prahyě mezi Horními Počernicemi a BEchovicemi na 
pražském území a dokonce je vyjádUen nikoliv jako koridor, ale jako jedna z 
položek v legendE zahrnutých pod "stav". Na uvedený stávající úsek Pražského 
okruhu ĚSOKPě se napojují v PÚR ČR Ň00Ř vymezené koridory navazujících 
úsek] SOKP Ěve schéma č. 5 označené SOPě.“ nebo na str. 5Ř4 k pUipomínkám 
MČ Praha – BEchovice: „K části SOKP úsek 511: V PÚR ČR Ň00Ř, schválené 
usnesením vlády ČR č.řŇř ze dne Ň0.7.Ň00ř, je nezpochybnitelnE potvrzen 
stávající úsek Pražského okruhu ĚSOKPě na východE hl.mEsta mezi Horními 
Počernicemi a BEchovicemi jako součást Pražského okruhu ĚSOKPě- viz PÚR ČR 
Ň00Ř, schéma 5 - Doprava silniční. Na uvedený stávající úsek Pražského okruhu 
ĚSOKPě se napojují v PÚR ČR Ň00Ř vymezené koridory navazujících úsek] 
SOKP Ěve schématu 5 - Doprava silniční označené SOPě.“ Nebo k pUipomínkám 
MČ Praha – Satalice na str. 6ř1 „Ve ZprávE o uplatOování ZÚR schválené 
usnesením ZHMP č.10/77 ze dne 4.11.Ň011 není obsažen požadavek, aby v 
aktualizaci č. 1 byla Uešena variantní trasa Pražského okruhu ĚSOKPě. Hl. m. 
Praha není oprávnEno Uešit trasy dopravních koridor] na území jiného kraje, tj. v 
daném pUípadE na území StUedočeského kraje. V aktualizaci č. 1 ZÚR navržený 
koridor Pražského okruhu ĚSOKPě je koordinován se StUedočeským krajem. 
Koridor Pražského okruhu ĚSOKPě navržený v ůZÚR je v souladu s Politikou 
územního rozvoje ČR Ň00Ř. V PÚR ČR Ň00Ř v grafické části ve schéma č. 5 - 
Doprava silniční je potvrzen stávající úsek Pražského okruhu ĚSilničního okruhu 
kolem Prahyě mezi Horními Počernicemi a BEchovicemi na pražském území a 
dokonce je vyjádUen nikoliv jako koridor, ale jako jedna z položek v legendE 
zahrnutých pod "stav" Ěve schéma č. 5 označené SOKPě. Na tento stávající úsek 
Pražského okruhu ĚSOKPě se napojují v PÚR ČR Ň00Ř vymezené koridory 
navazujících úsek] SOKP. Tzv. regionální varianta Pražského okruhu ĚSOKPě, 
která je uvažovaná na území StUedočeského kraje, nevyužívá uvedený již 
zprovoznEný úsek okruhu u Počernic a BEchovic na pražském území a není proto 
s PÚR ČR Ň00Ř v souladu." 
 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné e.ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 7 vEnovaném 
„ZpUesnEní ploch a koridor] vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridor] 
nadmístního a celomEstského významu“ stanovuje nezbytnost provEUení a 
nového vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. 
Požadujeme 1. doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
pUehled zmEnEných metodických a legislativních podmínek a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, které zd]vodní potUebu provEUení vymezení ÚSES 
na nadregionální a regionální úrovni na území hl. m. Prahy. 
Ň. v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy požadujeme uvést 
konkrétní požadavky a podmínky pro aktualizaci vymezení ÚSES na 
nadregionální a regionální úrovni. 
Od]vodnEní 
PotUeba nového vymezení ÚSES ovšem z obsahu kapitoly cě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nevyplývá. Je pUitom argumentováno nutností uvést 
vymezení systému ÚSES do souladu „s legislativním rámcem, oborovými 
metodikami a reálnými podmínkami v území“. V kapitole aě„Vyhodnocení 
uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na základE kterých byly 
ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území“ Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy potUebu provEUení vymezení ÚSES na 
nadregionální a regionální úrovni konstatuje bez uvedení zmEn legislativních a 
metodických podmínek, na základE kterých byl ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni vymezen v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 a/nebo vyhodnocení zkušeností pUi uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, 
ve znEní jejich ůktualizace č. 1. 
Zd]vodOování zmEn konkrétních prvk] regionálního ÚSES potUebou „uvedení do 
souladu s legislativním rámcem“ považujeme za zavádEjící, protože stávající 
podoba ÚSES byla do platného územního plánu začlenEna v souladu se zákonem 
č. 114/1řřŇ Sb. i provádEcí vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. ObdobnE považujeme za 
zavádEjící odkaz na „aktuální oborovou metodiku“, nebo[ fakt jejího vydání sám o 
sobE nelze považovat za argument pro zpochybnEní platného ÚSES nota bene 
pouze jeho vybraných částí. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 
 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné e. 10 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE Ř. navrhuje pUi 
upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
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a civilizačních hodnot, že tyto územní podmínky budou pUi aktualizaci „upraveny s 
ohledem na požadavek hospodárného a intenzivního využití zastavEného území s 
d]razem na využití ploch brownfields a ploch pUestavby a s ohledem na 
požadavek omezit rozšiUování zastavitelného území do krajiny” a že podkladem 
pro úpravu tEchto podmínek budou využity výsledky poUizovaných aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají ve vztahu k 
podmínkách koncepce ochrany a rozvoje hodnot území hl. m. Prahy pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na aktualizaci ZÚR 
hl. m. Prahy ve vztahu k podmínkám koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 
hl. m. Prahy. 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy tímto bodem implikuje, že existující 
koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 je nedostatečná, aniž toto prokázal ve svých kapitolách aě, až dě. 
ZároveO v bodE e/Ň navrhuje bez náhrady zrušit kapitolu Obecných zásad 
územního rozvoje hl. m. Prahy. Není proto zjevné, do jakých kapitol ZÚR hl. m. 
Prahy a jakým zp]sobem budou výše zmínEné úpravy zapracovány a k jak 
rozsáhlým a podstatným zmEnám ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 
1 v by d]sledku navržených úprav mElo dojít. 

 
Požadavek nebude akceptován. 
Ve ZprávE není uvedeno, že existující koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR 
hl. m. Prahy je nedostatečná a bude tudíž mEnEna. 
V tomto bodu se jedná pouze o úpravu kapitoly Ř - UpUesnEní územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních a civilizačních hodnot v platných 
ZÚR, vzhledem k podrobnosti dokumentace ZÚR, s využitím ůktualizace ÚůP a 
také v d]sledku revize Kapitoly Ň. Nejedná se o zmEnu koncepce, ale pouze o 
formulační úpravu. 
Jak již bylo uvádEno v pUipomínkách výše, Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 
 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné e.11 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ř. konstatuje, že obsah 
kapitoly bude naplOovat požadavky Evropské úmluvy o krajinE. Česká republika 
podepsala Evropskou úmluvu o krajinE ve Štrasburku ŇŘ. listopadu Ň00Ň. 
Požadujeme 1. pUednE doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 
s Evropskou úmluvou o krajinE a specifikovat, v čem se ve vztahu k Evropské 
úmluvE o krajinE zmEnily podmínky, na jejichž základE byly současné platné ZÚR 
hl. m. Prahy vydány. 
Ň. v návaznosti na vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní 
ůktualizace č. 1 s Evropskou úmluvou o krajinE požadujeme ve formulaci bodu ř. 
kapitoly eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnE specifikovat, jaké 
konkrétní požadavky a podmínky vyplývají na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do 
souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Česká vláda usnesením č. 104ř/Ň00Ň z Uíjna Ň00Ň uložila ministerstvu životního 
prostUedí, ministerstvu zemEdElství, ministerstvu kultury, ministerstvu pro místní 
rozvoj a ministerstvu školství, mládeže a tElovýchovy, aby zabezpečila 
uplatOování úmluvy v praxi. Vymezit typy krajin podle stanovených cílových 
charakteristik a stanovit cílové charakteristiky kraji, včetnE územních podmínek 
pro jejich zachování nebo dosažení, v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE č. 
13/2005 Sb. m. s., vyplývá z pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. již od roku 
Ň007. Máme tak za to, že i současnE platné ZÚR hl. m. Prahy mEly být 
zpracovány v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE. 
Z bodu ř. Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není s ohledem na výše 
uvedené zUejmé, v čem současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace 
č. 1 neodpovídají Evropské úmluvE o krajinE a jaké konkrétní požadavky a 
podmínky na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s Evropskou úmluvou o 
krajinE v rámci aktualizace ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
ZÚR hl.m. Prahy v platném znEní nejsou v rozporu s Evropskou úmluvou o krajinE. 
Vzhledem k nové metodice - Metodika pro poUizování a zpracování zásad 
územního rozvoje v kontextu Evropské úmluvy o krajinE ĚČZÚ v Praze, Fakulta 
životního prostUedí; 6.1.Ň014ě- je v návrhu Zprávy navržena aktualizace pUíslušné 
kapitoly 9. 
 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné e.1Ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 10. konstatuje potUebu 
provEUení rozsahu veUejnE prospEšných staveb a opatUení dle „zmEn v 
aktualizovaných částech ZÚR“. 
Požadujeme ve formulaci bodu 10. kapitoly eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy, v návaznosti na vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období 
provedeném v kapitolách aě až dě konkrétnE specifikovat, jaké konkrétní VPS a 
VPO mají být pUedmEtem provEUení v aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodu ň. explicitnE nenavrhuje 
konkrétní zmEny v kapitolách vEnujících se rozsahu VPS a VPO. ZároveO ovšem 
v bodech 5. a 6. uvádí výčet koridor] technické a dopravní infrastruktury, u nichž 
by mElo dojít ke zmEnE zp]sobu zapracování do aktualizovaných ZÚR hl. m. 
Prahy, v bodE 7. zd]vodOuje potUebu zmEn ve vymezení ÚSES na nadregionální 
a regionální úrovni, včetnE uvedení nEkterých konkrétních prvk], u nichž se 
pUedpokládají zmEny ve vymezení. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka bude částečnE akceptována. 
VPS budou odstranEny u již realizovaných prvk] dopravní infrastruktury napU. 
prodloužení metra trasy ů do Motola - Z/50Ň/DM. U prvk] technické infrastruktury -  
bude grafické vymezení prvk] VPS upraveno, dle aktuálních podklad]. 
VPO budou upraveny v celé kapitole ÚSES, dle nového vymezení. 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné e.1ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje zrušit bez 
náhrady nadmístní rozvojové oblasti 
- R/1 ŠtErboholy – Dolní MEcholupy – Dubeč a 
- R/1 LetOany – Avia. 
Požadujeme ve formulaci bodu ň. kapitoly eě vyjasnit, zda a v jakém rozsahu má 
být kapitola ň. ZÚR hl. m. Prahy upravena. Zd]vodnEní nezbytnosti úprav 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí území hl. m. Prahy by pUitom mElo 
vycházet z výsledk] zjištEní kapitol aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. 
Taktéž upozorOujeme, že rozvojová oblast LetOany- ůvia je v současném Uízení v 
rámci zmEny územního plánu pod číslem zmEny Z ŇŘ0Ř/00, existuje tedy kolize 
mezi navrhovanou úpravou a současným návrhem zmEny. MEstská část 
nesouhlasí se zachováním rušicího pr]myslu v lokalitE LetOany – Avia. 
 
Od]vodnEní 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
V kapitole ň jsou navrženy ke zrušení rozvojová oblast ň.1.1 a transformační 
oblast ň.Ň.1. U oblasti ň.1.1. ŠtErboholy - Dolní MEcholupy - Dubeč ĚR/1ě došlo k 
nenaplnEní pUedpoklad], které byly potUebné k rozvoji tzv. Východního mEsta. Jde 
zejména o ukončení trasy metra v Depu HostivaU Ětedy nenapojení rozvojové 
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Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období obsažené v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k potUebE nového 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí nevyjadUuje. Není proto zjevné, z 
jakých d]vod] by mElo dojít k vypuštEní tEchto kapitol ze ZÚR hl. m. Prahy. 
 
 

oblasti na kapacitní dopravu - metroě, pUehodnocení dosavadního vývoje, kdy v 
tomto území je udržitelnEjší rozvoj jednotlivých mEstských částí se zachováním 
pUímEstského charakteru, což souvisí s rozvojem v jiných částech Prahy a 
naplnEním potenciálu v transformačních plochách uvnitU Prahy. ZároveO je tímto 
krokem u rozvojové oblasti ň.1.1. sledována i ochrana otevUené krajiny, zvýšení 
rekreačního potenciálu ve východní části mEsta s využitím prvk]m okolo vodní 
nádrže Slatina která má pUírodE blízký charakter a je významná i z hlediska 
ochrany pUírody. 
U oblasti ň.Ň.1. LetOany -ůvia ĚT/1ě nedošlo k naplnEní očekávání a území je stále 
využíváno Ěz vEtší částiě k produkci, skladování a obchodu, nelze tedy naplnit 
pUedpoklad transformace území v plnohodnotnou mEstkou čtvr[. Naopak je 
potUeba v Praze zachovat plochy pro výrobu, obchod a skladování - jejich úbytek 
Ěsouvisející i s ochranou bydlení a limity, které potom plynou na okolní výstavbuě 
m]že mít negativní vliv na zásobování, city logistiku i hospodáUství mEsta v 
dlouhodobém horizontu. 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné e.14 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. obsahuje požadavek 
na zrušení ř rozvojových oblastí zelenE z celkových 11 rozvojových oblastní 
zelenE vymezených v ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Platné 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom explicitnE konstatují, že jedním z celomEstských 
problém] k Uešení nástroji územního plánování je „nedostatek les] s ohledem na 
potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského kraje, vysoká rekreační zátEž 
stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch“ Ěkap. 1111, s. 7ě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní vEtšiny rozvojových 
oblastí zelenE, zejména s ohledem na zásadní význam ZÚR hl. m. Prahy pro 
koordinaci systému sídelní i krajinné zelenE na území hl. m. Prahy v poUizovaném 
novém Územním plánu Prahy ĚMetropolitním plánuě. PUípadné vypuštEní vEtšiny 
rozvojových oblastí zelenE musí vyplynout z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE zd]vodnEno, mj. s ohledem na 
problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR Prahy se v kapitolách aě až dě k rozvojovým 
oblastem zelenE pUitom v]bec nevyjadUuje. Není proto zUejmé, na jakém základE 
bylo stanoveno, že se jedná o lokality „spíše lokálního významu“, vzhledem k 
tomu, že rozvojové oblasti zelenE navržené ke zrušení, zasahují na území více 
mEstských částí hl. m. Prahy. Podle hrubého odhadu odečtem z pUíslušného 
výkresu platných ZÚR hl. m. Prahy je rozloha jednotlivých oblastí navržených ke 
zrušení cca 40 – 100 ha. To rozhodnE nesvEdčí jejich údajnému „spíše lokálnímu 
významu“. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné e.15 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. zp]sobem mEní 
zp]sob vymezení, rozsah a prostorové uspoUádání stávající Specifické oblasti 
celomEstského centra. Specifická oblast celomEstského centra je v kap. 4. 1. ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. vymezena takto: „Oblast stávajícího 
celomEstského centra zahrnuje území Památkové rezervace v hlavním mEstE 
Praze ĚPPRě a navazující části historických čtvrtí Vinohrady, Smíchov, Holešovice 
a Karlín Ě…ě”. Požadujeme ponechat současné vymezení Specifické oblasti 
celomEstského centra. Návrh na rozšíUení území Specifické oblasti 
celomEstského centra zcela popírá princip polycentrického uspoUádání Prahy, 
když neod]vodnEnE neúmErnE plošnE rozšiUuje území vlastního celomEstského 
centra. 
 
Od]vodnEní 
Území LibnE a Vysočan, která mají být podle návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy do Specifické oblasti CelomEstského centra doplnEna, na území PPR 
nenavazují a ani s ním nijak úzce nesouvisí. Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy se pUitom k potUebE nového vymezení SO na území hl. m. Prahy v 
kapitolách aě až dě nevyjadUuje. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu SO 
stávajícího celomEstského centra vyvolán. Jedním z princip] udržitelného rozvoje 
hl. m. Prahy uvedených v platných ÚůP ĚŇ014ě je pUitom „Podpora 
hierarchizované polycentrické struktury mEsta“. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Vymezení celomEstského centra je chápáno jako vymezení hierarchicky 
nejvyššího centra, které by mElo v čase nar]stat co do kvality i kvantity rozvoje 
Prahy. CelomEstské centrum nelze vnímat v Ň1. století úzce, tedy jen jako 
Pražskou památkovou rezervaci a tEsnE pUilehlá území. S rozvojem Prahy i po 
roce 1řŘř narostl počet obyvatel, dojíždEjících i student], kteUí zpravidla využívají 
právE centrum mEsta. K odlehčení tlaku na rozvoj uvnitU PPR je potUeba učinit 
nEkolik krok], mezi které patUí i rozšíUení celomEstského centra. Tím ale není 
porušena polycentričnost mEsta - resp. rozvoj lokálních center s místní 
vybaveností. Území LibnE a Vysočan vykazuje značný transformační potenciál a 
jde o území, které je dobUe napojeno na systémy veUejné dopravy a nachází se v 
blízkosti historického jádra Prahy. Jde o podporu kvalitní transformace s cílem 
zajištEní adekvátních služeb pro hlavní mEsto jako celek a tím ke zlepšení živote 
jeho obyvatel i návštEvník], v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné e.16 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. obsahuje požadavky 
na konkrétní formulační zmEny v kapitolách 
- 4.ň.Ň Radotínské údolí Ězrušení úkol] navrhnout postupné rekultivace lom] a 
návaznost na pUilehlou část Pražského regionu pro podrobnEjší ÚPDě, 
- 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol Ězrušit úkol pro podrobnEjší ÚPD vyUešit 
nárazníkové pásmo mezi obytnými a pUírodními plochamiě a v 
- 4.5 Údolní niva Vltavy a Berounky ĚnovE chránit prostorový charakter nábUeží a 
pr]hledy, nikoliv již panorama mEstaě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na zmEny textové části nejsou zd]vodnEny v jednotlivých 
požadavcích, ani v obsahu kapitol aě až dě návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky nebudou akceptovány. 
ůd. 4.ň.Ň. Radotínská jezera - Nástroji podrobnEjší ÚPD nelze dosáhnout 
rekultivace lom]. Není upuštEno od rekultivace lom] v této oblasti, podmínka je 
obsažena v bodE cě v Podmínkách pro následné rozhodování o zmEnách v území. 
ZÚR Ueší z principu návaznosti na okolí, tedy i na pUilehlou část Pražského 
regionu, proto je tato podmínka nadbytečná. 
Ad. 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol - Jde o území, které je zaUazeno do zastavEného 
území v souladu se SZ, uvedené území je součástí intravilánu 1ř66. Požadavek 
nárazníkového pásma není možné vzhledem k současnému stavu území Uešit, v 
blízkosti se nacházejí již realizované soudobé obytné soubory, areál golfu apod. a 
na jižní stranE bude navazovat na stávající zástavbu Radlická radiála. Ochrana 
uvedených území je stanovena pUíslušnými vyhláškami pUírodních park]. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
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m. Prahy. ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 na s. 7 konstatují „nedostatečné 
zajištEní územní ochrany pUírodnE hodnotných ploch“; „nedostatečné vazby do 
StUedočeského kraje“ a „nedostatečnou ochranu krajinných dominant a pohledovE 
exponovaných svah], podílejících se na jedinečnosti obrazu mEsta“ a potUebu 
jejich Uešení nástroji územního plánování. Není zUejmé, jakým zp]sobem mají 
navržené zmEny ZÚR hl. m. pUispEt Uešení výše zmínEných problém]. 

ůd.4.5. Údolní niva Vltavy a Berounky - text týkající se: „ochrana panoramatu 
mEsta" bude z kapitoly 4.5. odstranEn. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou 
zásadu bude uvedený text součástí kapitoly Ň - Obecné zásady.  

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné e.17 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. navrhuje z textu 
všech specifických oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE společenských 
Ěkap. 4. Ň. ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1.ě vyjmout z úkolu pro 
podrobnEjší ÚPD „vyUešit dopravní obsluhu území pUi preferování dopravy 
hromadné“ preferenci hromadné dopravy. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom v kapitole 1111 na s. 15 doporučují ÚPD „upUednostnit 
výstavbu kolejových systém] veUejné hromadné dopravy“ a „vytvoUit prostorové 
podmínky pro výstavbu tramvajových tratí“. Vzhledem k tomu, že vyjímané články 
naplOují čl. Ň4 PÚR ČR a kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
se k dopravní obsluze oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE 
společenských nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
V oblasti 4.Ň.Ň LetOany ĚSO/Ňě je požadavek preferování dopravy hromadné je již v 
tomto území pUekonán. Jedná se o území, kde je realizováno metro C - zastávka 
LetOany. Proto je tento bod vypuštEn. V ostatních specifických oblastí osvEtových, 
vzdElávacích a rekreačnE společenských bude požadavek odstranEn. PodrobnEjší 
územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE všechny zp]soby 
dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole Ň. 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné e.1Ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitol 
- 3.1.2 (Barrandov – Slivenec R/2), 
- ň.1.ň ĚZápadní mEsto R/ňě, 
- ň.Ň.ň ĚVysočany, T/ňě, 
- 3.2.4. (Bohdalec-Slatiny T/4) 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD body, pUedepisující podrobnEjší ÚPD Uešit odtokové pomEry z území a 
protipovodOová opatUení nestavebního charakteru. Požadujeme velmi pečlivE a 
obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí ZÚR hl. m. Prahy, zejména s 
ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. Prahy ve vztahu k 
poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě. 
PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE zd]vodnEny, mj. s ohledem na 
problémy a úkoly k Uešení vyplývající zÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se pUitom k problematice 
vodního hospodáUství a protipovodOové ochrany na malých vodních tocích 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 Ěs.15ě uvádí jako problém k 
Uešení ÚPD v oblasti technické infrastruktury “VytváUet pUedpoklady pro bezpečné 
a účelné Uešení likvidace srážkových vod.” a “Vymezit plochy vodních nádrží a 
suchých poldr] jako opatUení proti povodním, a naopak jako opatUení k nadlepšení 
bezdeštných pr]tok] zejména u drobných vodních tok].“, čímž smEUují k naplnEní 
požadavk] čl. Ň5 PÚR ČR. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových a transformačních oblastí. 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné e.1ř Zásadní pUipomínka 
Ke kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.Ň ĚManiny, Dolní LibeO, Invalidovna T/2) 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD bod pUedepisující podrobnEjší ÚPD provEUit plochy u stanice metra 
Invalidovna pro umístEní významného celomEstského zámEru. ZároveO ovšem v 
bodu 4. (s.7) navrhuje zahrnout prostor Dolní LibnE do SO celomEstského centra. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice T/Ň 
nevyjadUují. Není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
VypuštEní uvedeného úkolu neznemožní realizaci významného celomEstského 
zámEru. UmístEní pUípadného celomEstského zámEru navrhované rozšíUení 
celomEstského centra umožOuje. Území v současné dobE pochází v nEkterých 
částech transformací a jsou pUipravovány r]zné studie. Ty provEUují i celomEstské 
zámEry. Je potUeba vytváUet kompaktní, smíšené a pro r]zné využití vhodné části 
mEsta se soudobou zástavbou. 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné e.Ň0 Zásadní pUipomínka 
Ke kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v 
textech kapitol 
- ň.Ň.5 ĚNákladové nádraží Žižkov T/5ě, ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6ě, a 
- ň.Ň.Ř ĚHolešovice-Bubny-Zátory T/Řě 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
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ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 pUeformulovat v bodech úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD požadavky na polyfunkčnost transformačních území. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR 
hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. 
Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPDvznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené 
mEstské prostUedí a generující zvýšené nároky na dopraní obsluhu Ěs.11ě a 
kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice výše 
uvedených transformačních oblastí nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky 
na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

Slovní spojení týkající se polyfunkčnosti v uvedených oblastech Ěň.Ň.5, ň.Ň.6 a 
ň.Ň.Řě nebudou odstranEny, ale pUeformulovány na smíšené využití. 
Jedná se o úpravu terminologie na základE aktualizace stavebního zákona a jeho 
provádEcích vyhlášek. 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné e.Ň1 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6ě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD požadavek na minimalizaci dopravy generované navrhovaným funkčním 
využitím a na provEUení Uešení Masarykova nádraží. Požadujeme velmi pečlivE a 
obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR hl. m. Prahy, zejména s 
ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. Prahy ve vztahu k 
poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě. 
PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE zd]vodnEny, mj. s ohledem na 
problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPD potUebu zvýšení významu železnice v regionální 
dopravE Ěs. 5ě a celkové pUetížení centra mEsta dopravou Ěs. řě a kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice transformační oblasti 
Masarykovo nádraží nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu 
formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Bod cě v Úkolech pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci bude vypuštEn. 
Navržená úprava reaguje na probEhlé zmEny v koncepci i reálné kroky, které se s 
územím Masarykova nádrží pojí. Území Masarykova nádraží se nachází v 
centrální části mEsta, ale je zároveO napojeno na nEkolik typ] veUejné dopravy - 
železnice, metro, tramvaj a pUedpokládá se nová koncepce, a to vznik terminálu 
spojujícímu centrum mEsta s letištEm. Z tohoto d]vodu nelze nadále uvažovat o 
tom, že lze redukovat v maximální možné míUe dopravu generovanou. 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné e.ŇŇ Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje zmEny v 
nadUazeném komunikačním systému hl. m. Prahy. Kapitoly vEnované 
nadUazeného systému se podle Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy mají 
pouze pUesunout do jiné kapitoly ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy struktury textu ZÚR hl. m. Prahy ve vztahu k 
nadUazenému systému a zd]vodnit, čím jsou tyto úpravy textu vyvolány. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat, zda se jedná o zámEr na aktualizaci vEcného Uešení nebo toliko 
formální úpravu dokumentace ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Zpráva 
Prahy k problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není 
zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Od zamýšlené úpravy textu, který se mEl týkat úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, bylo upuštEno. ČlenEní dopravního infrastruktury nebude v 
aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy mEnEno. 
 
 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné e.Ňň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje vypustit v 
kapitole 5.1.1 bod požadující ovEUení trasy Vysočanské radiály v úseku Kbelská – 
Balabenka. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy Vysočanské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] celomEstského systému v d]sledku 
provEUení vybraných radiál dopravními modely a vývoji zatížení jednotlivých 
komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
Územní rezerva Vysočanské radiály v úseku Kbelská – Balabenka nebude již dále 
sledována, dojde k využívání stávající komunikační sítE. 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné e.Ň4 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje v kapitole 
5.1.Ň.5 v úkolech pro podrobnEjší ÚPD vymezit koridor rezervy BUevnovské 
radiály namísto koridoru BUevnovské radiály. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy BUevnovské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
PUevedení návrhového prvku koridoru BUevnovské radiály do územní rezervy bude 
v rámci zpracování návrhu aktualizace ZÚR provEUeno na základE dopravního 
modelu včetnE dopad] na širší území. Pokud dopravní model potvrdí potUebnost 
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podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 
 

BUevnovské radiály bude tento koridor v návrhovém prvku zachován, v opačném 
pUípadE bude tento koridor pUeUazen do územní rezervy. 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné e.Ň5 Zásadní pUipomínka 
Kapitola e) Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje následující 
zmEny v grafické části ZÚR hl. m. Prahy bez zmEn souvisejících kapitol ZÚR: 
- vypuštEní koridoru územní rezervy Vysočanské radiály ĚpUi současném 
ponechání kap. 5.1.Ň.4 Vysočanská radiála); 
- pUevedení Prosecké radiály z koridoru pro upUesnEní v rámci ÚP na koridor s 
celomEstským významem Ěbez adekvátních úprav kapitoly 5.1.Ň.7 Radiály 
Chodovská, Chuchelská, Prosecká a ŠtErboholskáě; 
- úpravy vedení koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a 
Troja Ěkap. 5.6.1 Koridory tramvajové dopravyě. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené zmEny v nadUazeném komunikačním systému mEsta, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím 
jsou uvádEné požadavky na zmEny grafické části ZÚR hl. m. Prahy vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
- V textové části bude upravena pUíslušná kapitola týkající se problematiky 
Vysočanské radiály. 
Jak bylo uvedeno v pUipomínce výše, dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] 
celomEstského systému v d]sledku provEUení vybraných radiál dopravními modely 
a vývoji zatížení jednotlivých komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
- U Prosecké radiály vzhledem k upuštEní od úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, nebude grafické Uešení mEnEno. 
- U koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a Troja se 
jedná pouze o zmEny grafické části. Textové část v kap. 5.6.1 Koridory tramvajové 
dopravy nebude mEnEna. 
Koridory tramvajových tratí jsou provEUeny a úpravy reagují na zmEny v území 
vyvolané zejm. implementací ÚPD Ěvýstavbou, realizací zámEr]ě. 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné e.Ň6 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje z grafické 
části ZÚR hl. m. Prahy vypustit koridory VVN 110 kV a provEUit zobrazování 
koridor] plynovod] Ěbez udání kategorie, pravdEpodobnE, v souladu s kap. 6.Ň.6 
VTL a VVTL). 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v zobrazení ploch a koridor] technické 
infrastruktury, včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a 
uvedení podklad] a požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými 
jsou zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice zobrazování vedení koridor] technické infrastruktury nevyjadUují, 
není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky bude částečnE akceptovány. 
Jedná se pouze o úpravy grafické části, textová část tEchto kapitol nebude 
mEnEna. 
Pro lepší pUehlednost budou upraveny legendy a grafické znázornEní koridor] 
VVN 110 kV v grafické části aktualizace ZÚR. 
Vedení VTL plynovodu budou v grafické části upravena dle aktuálních podklad]. 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné e.Ň7 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje v kapitole 
6.Ň.ň.Ň ĚDrobné vodní tokyě zrušit v úkolech pro podrobnEjší ÚPD požadavek na 
vymezování veUejnE prospEšných protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru, ploch pro extenzivní rekreaci a zajištEní prostupnosti území podél 
vodních tok]. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v oblasti protipovodOové ochrany, včetnE 
zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Nejedná se o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a ani kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice malých vodních tok] 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 v problémech k Uešení ÚPD 
uvádEjí potUebu „Vymezit plochy vodních nádrží a suchých poldr] jako opatUení 
proŘ povodním a naopak jako opatUení k nadlepšení bezdeštných pr]tok] 
zejména u drobných vodních tok]“ a “Zachovat nezastavitelnost bUehových 
koridor] podél tok], a to i v pUípadE菜 , že nejde o záplavová území nebo 
biokoridory“. Není proto zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD v oblasti protipovodOové ochrany vyvolány. 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního 
charakteruě a zajištEní prostupnosti území podél vodních tok] budou obsaženy v 
souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou opakovány 
v rámci jednotlivých kapitolĚnapU. 6.Ň.ň.Ňě 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
Tento požadavek, zajištEní prostupnosti území podél vodních tok], je také uveden 
v platných PSP - § 11, odst.4.  

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné X.Obsah kapitoly 
fěPožadavky na zpracování variant Uešení 
 
f.1 Zásadní pUipomínka 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka je bezpUedmEtná. 
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Požadujeme doplnit kapitolu o jednoznačné konstatování, zda se pUedpokládá 
variantní nebo invariantní Uešení ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy, včetnE 
zd]vodnEní. To nemEní nic na skutečnosti, že požadavky na variantnost Uešení 
ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy mohou vyplynout i ex post z projednání Návrhu 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na pUípadné zpracování variant Uešení má vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. ůbsenci konstatování, zda má být ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
zpracovaná ve variantách Ěvč. pUípadné specifikace v jakých variantáchě nebo 
jako invariantní lze pUipsat v podstatE úplné absenci vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 

Návrhem Zprávy v bodE fě není požadováno zpracování variant Uešení, pokud tak 
nevyplyne z výsledk] projednání. Uvedený text bude upraven v souladu s výsledky 
projednání. 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné XI. Obsah kapitoly 
gě Návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopad] na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly zjištEny 
 
g.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných negativních 
dopad] zmEn v území v uplynulém období na udržitelný rozvoj území, včetnE 
návrhu zp]sobu jejich eliminace, minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Prosté konstatování Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, že „bude 
provEUeno, zda byly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území“ nelze 
považovat za naplnEní dikce § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. Zpráva o uplatOování 
ZÚR. PoUizovatel Zprávy o uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy 
na základE vyhodnocení podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, 
vyhodnotit pUípadné negativní vlivy tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území Ěviz též 
kapitola aě Zprávy o uplatOování ZÚRě a navrhnout zp]soby jejich eliminace, 
minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci ZÚR. 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Text bodu gě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " V rámci uplatOování ZÚR hl.m. 
Prahy nebyly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území a proto Zpráva 
neobsahuje žádné návrhy na jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci." 

46    MČ Praha - Čakovice, starosta Jiné XII. Obsah kapitoly 
hě Návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje 
 
h.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme specifikovat konkrétní návrhy na aktualizaci PÚR ČR, nebo 
konstatování ĚvčetnE zd]vodnEníě, že takové návrhy z vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m Prahy v uplynulém období nevyplývají. 
 
Od]vodnEní 
Návrhy na pUípadnou aktualizaci PÚR ČR musí vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. Povinnosti uložené ZprávE o uplatOování ZÚR v § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. se nelze vyhnout odkazem na vlastní zpracování a projednání 
aktualizace ZÚR, jejíž poUízení se na základE pUedmEtné Zprávy o uplatOování 
ZÚR pUedpokládá. 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
V současnosti nelze specifikovat pUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR, v 
platném znEní. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR mohou vyplynout z 
následného zpracování a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na základE 
schválené Zprávy. 
 
Text bodu hě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " Návrhy na aktualizaci PÚR ČR nelze 
nyní specifikovat. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR vyplynou ze zpracování 
a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy." 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné I. Obsah Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUepracování návrhu Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje 
hl. m. Prahy Ědále jen Zprávaě, do podoby, která bude splOovat požadavky na 
zprávu o uplatOování zásad územního rozvoje Ědále jen ZÚRě vyplývající z 
platných právních pUedpis] a odpovídající zásadnímu významu ZÚR jako 
nadUazené a základní územnE plánovací dokumentace hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaný NÁVRH ZPRÁVY O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
HL. M. PRůHY V UPLYNULÉM OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 – BTEZEN Ň017ě 
nesplOuje základní požadavky na zprávu o uplatOování ZÚR vyplývající z platných 
právních pUedpis], protože: 
1. Neobsahuje Uádné vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém 
období 
Ň. NeobjasOuje d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
ň. NeobjasOuje jednotlivé požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy 
 
ZÚR Ueší v Praze základní požadavky na celkové účelné a hospodárné 
uspoUádání území hlavního mEsta, a vztahy základní struktury hlavního mEsta k 
navazujícímu území StUedočeského kraje a koncepci celomEstsky i regionálnE či 
republikovE významné veUejné infrastruktury. ZÚR tak definují základní principy 
koncepce uspoUádání území hl. m. Prahy. 
ZÚR dále vymezují plochy a koridory celomEstského, republikového či 
mezinárodního významu. Jedná se zejména o plochy a koridory pro Prahu v]bec 
nejvýznamnEjších dopravních systém], systém] technické infrastruktury či o 
celomEstsky významné součásti a struktury krajiny hlavního mEsta. 
ZÚR jsou podUízeny Politice územního rozvoje ČR Ědále jen „PÚR“ě, zámEry 
republikového nebo mezinárodního významu vyplývající z PÚR musí být do ZÚR 
pUevzaty. ZÚR jsou naopak závazné pro poUízení zmEn platného územního plánu i 
poUízení nového územního ĚMetropolitníhoě plánu hl. m. Prahy. 
 
Politika územního rozvoje - stát ----------> Zásady územního rozvoje - kraj ----------
> Územní ĚMetropolitníě plán - obec 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude akceptována částečnE. 
Návrh Zprávy je zpracován a projednáván v souladu s platnými právními pUedpisy 
Ě§ 4Ň stavebního zákona, § ř vyhlášky č. 500/ Ň006 Sb. o územnE analytických 
podkladech, územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE 
plánovací činnostiě. 
ad 1ě Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období. 
ad Ňě D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy 
na základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 
4Ň odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu 
(stavební zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle 
výsledk] projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 
let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." 
ůktualizace č. 1 ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 
4ň/Ň014 usnesením č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
ad ňě Vlastní zd]vodnEní navrženého Uešení Ěkonkrétních úprav textové a grafické 
částiě bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí návrhové 
dokumentace ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
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Zpráva o uplatOování zásad územního rozvoje 
Vždy nejdéle do 4 let od vydání ZÚR nebo jejich poslední aktualizace je krajský 
úUad Ěv pUípadE Prahy pak Magistrát hl. m. Prahyě povinen vyhodnotit zkušenosti s 
uplatOováním, tedy s využitím ZÚR v rámci procesu územního plánování, 
posoudit, zda ZÚR stále dobUe plní sv]j účel a svou roli, zda stále splOují 
požadavky PÚR ČR, stavebního zákona, zejména cíl] a úkol] územního 
plánování, a všech právních pUedpis]. Zpráva o uplatOování ZÚR má také 
zhodnotit, zda ZÚR dostatečnE chrání hodnoty v území a zda pUispívají k 
udržitelnému rozvoji území hlavního mEsta. 
Výstupem zprávy o uplatOování ZÚR za uplynulé období m]že být 
Ě1ě konstatování, že ZÚR plní dobUe svou roli a není na nich tUeba nic mEnit 
ĚŇěpožadavek na dílčí zmEny v Uešení ZÚR, bez dopad] na celkovou koncepci 
ZÚR = požadavek na poUízení aktualizace ZÚR 
Ěňěpožadavek na poUízení zcela nových ZÚR v pUípadE, že je potUeba zmEnit 
celkovou koncepci ZÚR 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR tak m]že být zadáním pro aktualizaci stávajících 
anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Vyhodnocování uplatOování ZÚR za uplynulé období Ě kapitoly a, b, c, d zprávy o 
uplatOování ZÚRě ----------> Ě1ě Bez nárok] na úpravy ZÚR, ĚŇě Požadavek na 
poUízení aktualizace ZÚR, Ěňě Požadavek na poUízení nových ZÚR Ěkapitoly e, f, g, 
zprávy o uplatOování ZÚRě 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy za uplynulé období musí být UádnE 
projednána s mEstskými částmi, Ministerstvem pro místní rozvoj, s dotčenými 
orgány, které chrání veUejné zájmy vyplývající z platných právních pUedpis], se 
sousedními kraji, s obcemi sousedícími s krajem, pro který jsou ZÚR poUizovány, 
v pUípadE Prahy tedy s obcemi sousedícími s územím hlavního mEsta. 
Pro účely transparentního projednání musí Zpráva o uplatOování ZÚR v 
uplynulém období obsahovat UádnE zpracované vyhodnocení uplatOování ZÚR v 
uplynulém období, musí jednoznačnE, srozumitelnE transparentnE formulovat 
závEry a zjištEní tohoto vyhodnocení a musí obsahovat návrh na další postup. 
Dokud není provedeno Uádné a úplné vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém 
období, není možné navrhnout další postup, tedy navrhnout, zda ponechat ZÚR 
beze zmEny, nebo navrhnout poUízení aktualizace ZÚR nebo dokonce poUízení 
nových ZÚR. 
V pUípadE návrhu na poUízení aktualizace ZÚR nebo poUízení nových ZÚR se 
Zpráva o uplatOování ZÚR stává zadáním aktualizace ZÚR, resp. nových ZÚR a 
musí proto obsahovat jednoznačnE formulované požadavky na aktualizaci ZÚR či 
na nové ZÚR. 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné II. D]vody aktualizace ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme jasné vymezení d]vod], které vedou k aktualizaci ZÚR a pUesné 
vyjádUení vEcných úkol] aktualizace s jasným od]vodnEním a upozornEním, zda 
jsou či nejsou aktualizací na základE Zprávy mEnEny zásadní koncepce ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaná ZPRÁVů O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. 
PRůHY V UPLYNULÉM 
OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 – BTEZEN Ň017ě stanoví Ěby[ bez Uádného zd]vodnEníě 
potUebu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, a to zejména v tEchto oblastech: 
Ě1ě uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s ůktualizací č. 1 PÚR ČR schválenou 
vládou ČR 15. 4. 2015 
ĚŇě úprava terminologie ZÚR hl. m. Prahy, aby byla zcela v souladu s platnými 
právními pUedpisy 
Ěňě zrušení bez náhrady „Obecných zásad územního rozvoje hl. m. Prahy“, které 
zejména definují základní koncepci uspoUádání Prahy a stanovují požadavky na 
koordinaci uspoUádání sídelní struktury Prahy, na strukturu center Prahy a na 
jednotlivé systémy mEsta, ale také na ochranu hodnot Prahy v navazujícím 
územním ĚMetropolitnímě plánu 
Ě4ě zrušení vybraných rozvojových oblastí zelenE 
Ě5ě rušení požadavk] na územní plán v rozvojových a transformačních oblastech 
Ě6ě provEUení vymezení územního sytému ekologické stability na nadregionální a 
regionální úrovni. 
Z vEcných požadavk] je tedy zUejmé, že byly vybrány selektivnE a výbEr 
nevychází z vyhodnocení a d]vody výbEru i požadavk] na zmEny nejsou zUejmé. 
SoučasnE není pochopitelné, proč Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
neobsahuje požadavky na Uešení nenaplnEných koncepcí ZÚR a dalších úkol] z 
ÚůP. 
 
NejčastEjšími d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR jsou 
(1ě nutnost uvést ZÚR do souladu se schválenou aktualizací PÚR ČR 
ĚŇě nutnost doplnit části ZÚR zrušené správními soudy 
Ěňě potUeba aktualizovat nEkteré vybrané aspekty ZÚR Ětypicky potUeba 
pUehodnotit vymezení nEkterého vybraného dopravního koridoru apod.ě 
Ě4ě potUeba komplexnE ĚcelkovEě revidovat Uešení ZÚR. 
 
Každý z výše uvedených d]vod] pro poUízení aktualizace ZÚR klade odlišné 
nároky na následné zpracování aktualizace ZÚR, zejména pak na rozsah a 
náročnost projednání aktualizace ZÚR. Zatímco uvedení ZÚR do souladu s PÚR 
ČR či náprava dílčích částí ZÚR zrušených správními soudy nebývá v zásadE 
problematická a vykazuje jen malá rizika komplikací v procesu projednání, 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
Návrh Zprávy je zpracován v souladu s platnými právními pUedpisy. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
V rámci aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy, nebude 
docházet ke zmEnE zásadních koncepcí, dochází pouze k dílčím úpravám, které 
reagují na novely zákon], vyhlášky, nové metodiky atd.. 
Úkoly vyplývající z problému v ÚůP budou do Zprávy doplnEny. 
 
K jednotlivým bod]m uvedeným v od]vodnEní pUipomínky uvádíme: 
ad 1. Nutná úprava dle ůktualizace PÚR č.1 - Vyplývá z § 41 odst. 4 stavebního 
zákona: "Kraj je povinen uvést do souladu zásady územního rozvoje s následnE 
schválenou politikou územního rozvoje....". 
ad 2. Soulad s novelizovanými právními pUedpisy. 
ad 3. Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
ad 4. Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
ad 5. Rušení konkrétních požadavk] souvisí se znalostí území a Hl. m. Praha, 
obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou organizaci, pro 
zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. Proto v pUípadE 
hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková organizace zUízená 
hl. m. Prahou. Z d]vodu, že oba stupnE územnE plánovací dokumentace hl.m. 
Prahy zpracovává totožný projektant, bylo v návrhu Zprávy pUistoupeno k 
podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, kde k tomu byly odborné i 
procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost procesu aktualizace ZÚR hl. 
m. Prahy. 
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aktualizace dílčích aspekt] ZÚR či komplexní revize ZÚR skýtají značné riziko 
komplikací v rámci projednání takové aktualizace ZÚR. 

ad 6. Vzhledem k nové metodice MŽP k problematice ÚSES bude novE 
vymezeno. 
 
 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné III. Vyhodnocení rizik spojených s aktualizací ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme vyhodnocení rizik spojených s variantami aktualizace ZÚR, zejména 
ve vztahu poUizování nového ĚMetropolitníhoě Územního plánu hl. m. Prahy a 
zajištEní právní kontinuity a jistoty pUi rozhodování v území. 
 
Od]vodnEní 
S ohledem na Uízení rizik vyplývajících z poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy je 
tUeba citlivE zvážit náplO a rozsah aktualizace. Je žádoucí, aby aktualizace ZÚR 
hl. m. Prahy nenarušila proces soubEžnE probíhajícího poUízení nového územního 
ĚMetropolitníhoě plánu. V pUípadE nabytí účinnosti právE projednávané novely 
stavebního zákona bude možné poUizovat soubEžnE nový územní ĚMetropolitníě 
plán a aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadavky na zásahy do základních koncepcí uspoUádání kraje ĚPrahyě tak 
zvyšují riziko, že v pr]bEhu zpracování dojde k rozpor]m s dotčenými orgány a 
tím i k pr]tah]m v poUizování aktualizace ZÚR. 
K aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy je pUitom nutné pUistupovat zároveO s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy pUevezmou roli podkladu pro rozhodování v území v pUípadE, že 
nový územní ĚMetropolitníě plán Prahy nebude poUízen do doby ukončení platnosti 
v současné dobE platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního mEsta 
Prahy z roku 1řřř Ěpodle platné právní úpravy v roce Ň0Ň0, podle projednávané 
novely stavebního zákona v roce 2022). 
Je tedy více než žádoucí zakotvit v ZÚR hl. m. Prahy základní zásady pro 
koordinaci rozvoje území hlavního mEsta Prahy, které by v pUípadE pUechodného 
období, kdy Praha nebude mít platný žádný územní plán, pUevzaly alespoO 
částečnE, v mEUítku celého mEsta, roli územního plánu. 
 
Rizika aktualizace ZÚR, která je zejména tUeba vyhodnotit 
1. Pokud by právE projednávaná novela stavebního zákona nevstoupila v 
účinnost, ohrozila by navrhovaná aktualizace ZÚR hl. m. Prahy harmonogram 
poUizování nového územního ĚMetropolitního plánuě: 
podle platného stavebního zákona je tUeba aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy na 
základE zprávy o jejím uplatOování zahájit ještE pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu, který bude muset odpovídat aktualizovaným ZÚR či až po 
jeho projednání s tím, že soulad Metropolitního plánu a ZÚR hl. m. Prahy zajistí 
zmEna Metropolitního plánu po vydání aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
První varianta by poUizování Metropolitního plánu významnE zdržela a zanáší 
riziko budoucích soudních pUezkum] s nepUedvídatelným výsledkem. 
Druhá varianta vyžaduje uvedení Metropolitního plánu do souladu s platnými ZÚR 
hl. m. Prahy a mEnEné koncepce ZÚR hl. m. Prahy budou zapracovány až v 
komplexní aktualizaci Metropolitního plánu či jeho zmEnami. 
Teoreticky je možné pUipravovat Metropolitní plán ve dvou variantách, podle 
stávajících a podle aktualizovaných ZÚR hl. m. Prahy, ale tento postup je náročný 
právnE, administrativnE i ekonomicky a vyžaduje shodu poUizovatele se 
zpracovatelem. 
V pUípadE, že by novela stavebního zákona nevstoupila v platnost, je nezbytné 
zahájit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy bu@ pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu anebo až po veUejném projednání. 
V pUípadE účinnosti novely stavebního zákona bude situace z tohoto hlediska 
pUíznivEjší, nebo[ návrh novely stavebního zákona umožOuje soubEžné poUízení 
ZÚR a vydání územního plánu na území hl. m. Prahy. PUesto pUedjímání výsledk] 
soubEžného projednání územního plánu a aktualizace zásad územního rozvoje 
m]že vést k situaci, kdy by musel být územní plán pozdEji dle § 5ň odst. 6 
stavebního zákona zamítnut. 
Ň. Toto riziko lze do značné míry vyloučit v pUípadE, že dojde pouze k 
minimalistické aktualizace ZÚR hl. m. Prahy Ěpouze uvedení do souladu s 
Politikou územního rozvoje ČR a judikatur správních soud]ě, z níž nevyplývají 
žádná zvláštní rizika pUi poUizování. 
ň. V pUípadE, že by byla zvolena cesta komplexní a tedy vEcnE rozsáhlé 
aktualizace ZÚR hl. m. Prahy anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy, se Praha 
vystavuje riziku, že v pr]bEhu projednávání aktualizace nebo nových ZÚR hl. m. 
Prahy dojde k rozpor]m s nadUazenými správními orgány, mEstskými částmi a 
veUejností. 
4. V pUípadE komplexní aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, která by zasáhla i koncepci 
ZÚR hrozí soudní pUezkum, zda se jedná o aktualizaci ZÚR nebo skrytE o 
poUízení zcela nových ZÚR. 
5. Ke zprávE o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je tUeba pUistupovat s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy obstály pUi soudních pUezkumech a je tUeba je chápat jako 
stabilizující prvek územního plánování hl. m. Prahy. Z hlediska Uízení rizik pUi 
poUizování územního plánu hl. m. Prahy proto není vhodné do ZÚR Prahy 
zasahovat. Všechna pozitiva, kterých je možné komplexní aktualizací ZÚR hl. m. 
Prahy dosáhnout, nevyvažují rizika otevUení soudních pUezkum] v situaci, kdy 
není jisté, že Praha bude mít po roce Ň0Ň0, resp. po roce Ň0ŇŇ platný územní 
plán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují požadavky ke ZprávE. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
Vyhodnocení rizik není součástí Zprávy o uplatOování ZÚR hl.m. Prahy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy, Zpráva je zpracovaná v 
souladu s § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. o územnE analytických podkladech, 
územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu je kontinuita zaručena. Územní 
plán hl.m. Prahy - Metropolitní plán musí být s nadUazenou územnE plánovací 
dokumentací v souladu. 
 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné IV. Požadavky na ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
S ohledem na mimoUádný význam ZÚR hl. m. Prahy pro koordinaci rozvoje území 
hl. m. Prahy a pro rozhodování zmEnách v území v pUípadE skončení platnosti 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
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územního plánu hlavního mEsta požadujeme zachovat a dále podstatnE posílit 
koordinační roli ZÚR hl. m Prahy. 
V požadavcích na aktualizaci pak požadujeme soustUedit se v ZÚR hl. m. Prahy 
na cizelaci, zpUesnEní a doplnEní podmínek pro rozhodování o zmEnách v území 
pUedevším v tEchto oblastech a tematických okruzích: 
- Stanovení cílového uspoUádání sídelní struktury mEsta - určení cílové pozice, 
role a významu jednotlivých mEstských částí v sídelní struktuUe hlavního mEsta, 
určení cílového uspoUádání center a jejich vzájemných prostorových a provozních 
vazeb a určení cílového vztahu struktury osídlení hlavního mEsta k osídlení 
navazujícího území StUedočeského kraje, se zvláštním zUetelem na obce v 
metropolitním regionu Prahy. 
- Ochrana a rozvoj hodnot celomEstského významu – jednoznačná identifikace 
pUírodních/krajinných, kulturních/historických a civilizačních hodnot celomEstského 
významu, se zvláštním zUetelem k hodnotám, jejichž ochrana nevyplývá z obecnE 
závazných právních pUedpis], včetnE stanovení jednoznačných podmínek jejich 
ochranu a režimu rozhodování o zmEnách v území ve vztahu k pUedmEt]m a 
cíl]m jejich ochrany. 
- Koncepce veUejné infrastruktury celomEstského, nadmístního i republikového 
významu – funkčnE a prostorovE ucelená a robustní koncepce celomEstské a 
regionálnE či republikovE významné veUejné infrastruktury, tedy dopravního 
systému mEsta, systému zásobování mEsta sítEmi technické infrastruktury, ale 
také systému celomEstsky, regionálnE i republikovE významného občanského 
vybavení a veUejných prostranství, to vše se zvláštním zUetelem na zajištEní vazeb 
na území StUedočeského kraje a celé České republiky. 
- Koncepce zelené infrastruktury celomEstského i nadmístního významu – 
koncepce celomEstsky významných krajinných struktur a systému zelenE, se 
zvláštním zUetelem na krajinné vazby na území v zázemí hlavního mEsta. 
- PodmínEnosti rozvoje území realizací veUejných infrastruktur celomEstského / 
nadmístního významu – zajištEní časové koordinace rozvoje území hlavního 
mEsta, resp. jeho vybraných částí a území vzhledem k nárok]m na rozvoj a 
podmínEnosti realizací celomEstsky nebo regionálnE významných systém] 
veUejné infrastruktury. 
- PodmínEnost veUejné dopravní infrastruktury celomEstského, nadmístního i 
republikového významu realizací ochranné zelenE a dalších prvk] k eliminaci 
negativních dopad] z tEchto staveb. 
 
Od]vodnEní 
ZÚR hl. m. Prahy jsou závazné pro poUizování a vydávání Územního plánu hl. m. 
Prahy a regulačních plán]. Všechny zmEny současnE platného Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy, jakož i novE poUizovaný Územní plán hl. m. Prahy 
ĚMetropolitní pláně musí být plnE v souladu s platnými Ěvydanýmiě ZÚR hl. m. 
Prahy, ve znEní všech jejích aktualizací. 
Praha je zároveO krajem i obcí, proto se pro Prahu poUizují a vydávají ZÚR i 
územní plán. Zatímco ve všech krajích České republiky mimo Prahu slouží 
zásady územního rozvoje pro koordinaci územnE plánovací činnosti mezi 
jednotlivými obcemi na území pUíslušného kraje, včetnE vazeb daného kraje na 
území sousedních kraj] či stát], v pUípadE hl. m. Prahy slouží ZÚR ke koordinaci 
rozvoje vlastního území hlavního mEsta, včetnE koordinace rozvoje území hl. m. 
Prahy ve vztahu k území sousedního StUedočeského kraje, zejména pak ve 
vztahu k území obcí pUiléhajících k obvodu hlavního mEsta. Ekvivalentem ke 
koordinaci územnE plánovací činnosti mezi jednotlivými obcemi v krajích mimo 
Prahu je v Praze de facto koordinace prostorových a provozních vztah] mezi 
územími jednotlivých mEstských částí. Zatímco v krajích mimo Prahu se 
záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí všechny ty, které svým 
významem, rozsahem nebo využitím ovlivOují území více obcí, v pUípadE hl. m. 
Prahy se záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí ty, které mají 
celomEstský význam Ěviz též „plocha nadmístního nebo republikového významu“ 
dle § Ň odst. Ě1ě písm. hě stavebního zákonaě. 
ZÚR hl. m. Prahy tak Ueší shodné území, jako Ueší Územní plán hl. m. Prahy, ZÚR 
hl. m. Prahy se ovšem zabývají výhradnE záležitostmi celomEstského významu, a 
tedy záležitostmi koordinujícími rozvoj území hl. m. Prahy jako celku, v 
celomEstských souvislostech a souvislostech pUesahující hranici hl. m. Prahy do 
sousedního StUedočeského kraje. ZÚR pUitom zároveO v souladu s § ň6 odst. Ěňě 
stavebního zákona “koordinují územnE plánovací činnost obcí“, v pUípadE Prahy, 
která je sama obcí, je tak povinností ZÚR v nadmístních/celomEstských 
souvislostech a vztazích stanovit jednoznačný rámec pro územní plán hlavního 
mEsta. ZÚR hl. m. Prahy stanoví účelné a hospodárné uspoUádání území hlavního 
mEsta, vymezí tedy systém center a vzájemné vztahy mezi nimi, vymezí hlavní 
rozvojová území, území krajiny anebo území s nutným specifickým pUístupem k 
jejich rozvoji a pro všechna tato území stanoví podrobné podmínky a úkoly pro 
územní plánování, které musí být následnE detailnE naplnEny v územním plánu, 
resp. v regulačních plánech. 
ZÚR dále vymezí plochy a koridory nadmístního a celomEstského významu pro 
dopravní či technickou infrastrukturu, protipovodOová opatUení, územní systém 
ekologické stability či další vybrané celomEstsky významné systémy v území. 
Cílem je pUitom vytvoUit územní podmínky pro fungování a další kvalitativní i 
kvantitativní rozvoj systém] zajiš[ujících fungování hl. m. Prahy jako celku a 
integraci hl. m. Prahy do širších územních struktur sousedního StUedočeského 
kraje, potažmo celého státu. 
Projednávaný Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v podobE, v jaké je 
pUedkládán, naopak pUedstavuje zásadní ohrožení výše uvedené zásadní 
koordinační role ZÚR hl. m. Prahu ve vztahu k územnE plánovací činnosti a 
rozvoji území hl. m. Prahy. Navrhováno je vypuštEní Uady podmínek pro následné 
rozhodování o zmEnách v území a úkol] pro podrobnEjší ÚPD, nEkteré systémy v 

PUipomínka nebude akceptována. 
Není možné pUedjímat co nastane, až skončí platnost Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy. V současnosti se poUizuje nový ÚP hl.m. Prahy. 
ZÚR jsou platnou územnE plánovací dokumentací, zpracované dle platných 
právních pUedpis], s jasnE stanovenými požadavky na účel, obsah a podrobnost 
zpracování Ě§ ň6 SZ, §6 - 10 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. včetnE pUílohy č. 4ě. ZÚR 
nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem ÚP, RP nebo navazujícím 
rozhodnutím. 
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území zakotvené v platných ZÚR hl. m. Prahy jsou bez dalšího zd]vodnEní 
označovány za místního významu a jsou tak navrženy k vypuštEní. Namísto 
snahy o cizelaci, zpUesnEní a doplnEní dalších úkol] pro následné rozhodování o 
zmEnách v území jsou tak robustnost a koordinační role stávajícího znEní ZÚR hl. 
m. Prahy spíše oslabovány. Hrozí tak, že bez návazného územního plánu 
hlavního mEsta nebudou ZÚR hl. m. Prahy samy o sobE pUípadnE schopné sloužit 
jako relevantní podklad pro rozhodování o zmEnách v území. 
Podle platného znEní stavebního zákona skončí platnost současného Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Ěschválený ř. ř. 1řřřě dne ň1. 1Ň. Ň0Ň0. 
MomentálnE v Poslanecké snEmovnE Parlamentu ČR projednávaná novela 
stavebního zákona pUedpokládá prodloužení platnosti všech územních plán] 
schválených pUed 1. 1. Ň007 do konce roku Ň0ŇŇ, tedy o další dva roky. PUijetí a 
účinnost právE projednávané novely stavebního zákona jsou však nejisté a nelze 
s nimi v tuto chvíli s jistotou počítat. 
Praha poUizuje nový Územní plán hl. m. Prahy ĚMetropolitní pláně, jeho poUízení je 
však ve značném časovém prodlení oproti p]vodnE pUedpokládanému 
harmonogramu, a proto je v současné dobE v podstatE jisté, že Metropolitní plán 
nebude účinný pUed uplynutím lh]ty účinnosti současnE platného ÚPSÚ hl. m. 
Prahy, tedy do ň1. 1Ň. Ň0Ň0. S velkou mírou pravdEpodobnosti lze pUedpokládat, 
že Metropolitní plán nebude účinný ani do pUípadné prodloužené lh]ty ň1. 1Ň. 
2022. 
S ohledem na výše uvedené Praha čelí reálné hrozbE, že od 1. 1. Ň0Ň1 nebo od 
1. 1. Ň0Ňň Ěv závislosti na pUípadné účinnosti momentálnE projednávané novely 
stavebního zákonaě bude zcela bez územního plánu. Rozhodování v území se 
pak v tom pUípadE kromE pUíslušných ustanovení stavebního zákona, zejména cíl] 
a úkol] územního plánování, a kromE Pražských stavebních pUedpis] bude Uídit 
právE zásadami územního rozvoje. 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné V. Obsah kapitoly 
aě Vyhodnocení uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na 
základE kterých byly ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení 
pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území 
 
a. 1 Zásadní pUipomínka 
Doporučujeme identifikovat všechny konkrétní nové skutečnosti, vyplývající ze 
zmEn podmínek v uplynulém období a zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení 
konkrétních vliv] identifikovaných nových skutečností na formální obsah i vEcné 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na pUípadnou 
aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR nestačí pouze uvést prostý výčet 
legislativních pUedpis] a dalších dokument], které se v uplynulém období zmEnily. 
Je nezbytné identifikovat zcela konkrétnE jednotlivé podmínky, které se zmEnou 
tEchto pUedpis] a dokument] zmEnily a formulovat vliv tEchto podmínek na 
formální i vEcný obsah ZÚR hl. m. Prahy. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období a také bude doplnEno 
vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území. 
Dále ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné a. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z novel všech 
relevantních právních pUedpis] s účinností v uplynulém období, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Doporučujeme 
pUitom zabývat se kromE uvedené novely vyhlášky č. 45Ř/Ň010 Sb., kterou se 
mEní vyhláška č. 500/Ň006 Sb. dále napU. novelou zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o 
ochranE zemEdElského p]dního fondu, novelou zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích a dalšími, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme mezi legislativními pUedpisy, 
které byly v uplynulém období zmEnEny/aktualizovány a mohly by mít vliv na 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, napU. novelu zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o ochranE 
zemEdElského p]dního fondu Ězákony č. 41/Ň015, resp.1Ř4/Ň006 Sb., kterými se 
mEní zákon č. ňň4/1řřŇ Sb.ě, nebo napU. novelu zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích Ězákon č. Ň6Ř/Ň015 Sb., kterým se mEní zákon č. 
1ň/1řř7 Sb.ě, kterým se ruší označení všech „rychlostních silnic“, a mnohé další. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Návrh aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, který vyplyne za schválené Zprávy, bude 
zpracován v souladu s platnou legislativou. 
 
 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné a. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. porovnat výsledky prognózy zpracovatele s výsledky projekce z 
ČSÚ, Ň. identifikovat konkrétní nové skutečnosti, které z nich vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedeno, že „je k dispozici 
nová Prognóza vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy“. Není objasnEno, v čem 
se zjištEní nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy liší od 
skutečností, na základE nichž byly zpracované v současné dobE platné ZÚR hl. 
m. Prahy. Není ani objasnEno, zda z nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. 
m. Prahy vyplývají nEjaké konkrétní nároky na Uešení ZÚR hl. m. Prahy. 
UpozorOujeme, že kromE prognózy zpracované pUímo v IPR existuje i Projekce 
obyvatelstva v Hlavním mEstE Praze do roku Ň050 Ěz ledna Ň014ě, zpracovaná 
jedním ze tUí renomovaných prognostických pracoviš[ v ČR - Českým statistickým 
úUadem. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Prognóza byla zpracována Univerzitou Karlovou a jejím podkladem byly data ČSÚ. 
Prognóza byla použita proto, že obsahuje i podrobnEjší údaje než data z ČSÚ. 
Jedná se o údaje o imigraci - pUír]stky obyvatel plynoucími s dostEhování do 
Prahy z ČR i s pUedpokladem stEhování mimo ČR. Jde tedy o prognózu, která Ueší 
komplexnE pUír]stek obyvatelstva ve tUech variantách vývoje do horizontu roku 
2050 a tyto pUír]stky i prostorovE distribuuje v rámci obce - hl. m. Prahy. 
Vyplývá z ní, z její stUední varianty, že i nadále bude r]st počet obyvatel Prahy jako 
v posledních cca. Ň0 letech, že je tedy potUeba navržené stavby a zaUízení 
technické, dopravní i občanské vybavenosti realizovat a rozhodnE je neredukovat. 
ObdobnE se nemEní, až na výjimky - a to spíše lokální Ěmístní, na úrovni MČě, 
požadavky na rozvojové plochy, oblasti a osy. 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné a. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zd]vodnit „potUebu provEUení vymezení regionálního a 
nadregionálního ÚSES“, zejména specifikovat konkrétní nové skutečnosti, které 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
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vyvolávají uvedenou potUebu, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy v oblasti ÚSES. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedena „potUeba 
provEUení vymezení regionální a nadregionální úrovnE ÚSES“. 
Tato potUeba není nijak zd]vodnEna ani jinak objasnEna. Nová potUeba uvedení 
regionální a nadregionální úrovnE ÚSES do souladu s legislativou je ponEkud 
pUekvapivá, protože ÚSES byl do ZÚR hl. m. Prahy nepochybnE zpracován v 
souladu se zák. 114/1řřŇ Sb. a provádEcí vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. Není 
zUejmé, jaké nové skutečnosti pro vymezení regionálního a nadregionálního 
ÚSES vyplývají z “aktuální oborové metodiky”. 

 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné a. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících ze 
schváleného nového Strategického plánu hl. m. Prahy, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme napUíklad Strategický plán 
hlavního mEsta Prahy, schválený Zastupitelstvem hl. m. Prahy Ň4. 11. Ň016. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Nejedná se o novou skutečnost/podmínku. 
Strategický plán, neboli plán rozvoje obce je nástrojem majetkové politiky a 
oborových politik mEsta. 
Nejedná se o nový Strategický plán hl.m. Prahy ale o ůktualizaci Strategického 
plánu Ň00Ř. 
Z výstup] obsažených v aktualizaci Strategického plánu nevyplývá žádná nová 
podmínka, která by mEla být Uešena ůktualizací ZÚR hl.m. Prahy. 
 
 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné a. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení relevantní judikatury správních soud] k 
návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, kterými se vydávají ZÚR, resp. 
aktualizace ZÚR, v uplynulém období, včetnE specifikace konkrétních nových 
skutečností, které z judikatury pro Uešení ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
judikatury správních soud] k návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, 
kterými se vydávají ZÚR, resp. aktualizace ZÚR, v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Právní Uád je v ČR hierarchicky uspoUádán - právo Evropské unie, ústavní 
poUádek, mezinárodní smlouvy, zákonné právní pUedpisy a podzákonné právní 
pUedpisy. Judikatura není pramenem práva. Judikatura upUesOuje výklad zákon], 
ale nejsou to zákony ani podzákonné právní pUedpisy. 
Tato problematika není součástí Zprávy. 
 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné a. 7 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z rozvoje 
StUedočeského kraje v uplynulém období, se zamEUením na koordinaci ZÚR hl. m. 
Prahy se ZÚR StUedočeského kraje a se zohlednEním Integrované strategie pro 
ITI Pražské metropolitní oblasti. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
rozvoje StUedočeského kraje v uplynulém období, zejména pak z rozvoje 
bezprostUedního zázemí hl. m. Prahy. 
V této souvislosti pUipomínáme, že v uplynulém období došlo ke zrušení nEkterých 
částí ZÚR StUedočeského kraje, včetnE napU. zrušení plochy rozvoje letištE Praha 
– RuzynE, silničního okruhu kolem Prahy v severozápadním a severovýchodním 
sektoru či koridoru železniční tratE č. ŇŇ1: úsek Praha – Strančice, s velmi úzkými 
vazbami na území hl. mEsta Prahy. MomentálnE je projednávána ůktualizace č. Ň 
ZÚR StUedočeského kraje, která výše uvedené soudem zrušené části ZÚR 
StUedočeského kraje novE vymezuje. 
Dále pUipomínáme existenci ITI Pražské metropolitní oblasti Ěviz https://rsk-
sk.cz/integrovane- nastroje/iti-prazske-metropolitni-oblasti/). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavky nebudou akceptovány. 
PoUizovaná ůktualizace č. Ň ZÚR StUedočeského kraje je v souladu s platnými 
ZÚR hl.m. Prahy. 
Vyhodnocení koordinace se ZÚR StUedočeského kraje není pUedmEtem Zprávy. 
ITI - Integrované územní investice ĚIntegrated Territorial Investmentsě jsou 
nástrojem EU v rámci programovacího období Ň014-2020, kdy jsou investice 
smEUovány do tzv. Metropolitních region]. V pUípadE Prahy jde o spolupráci se 
StUedočeským krajem a obcemi kolem Prahy, kde ve vymezeném regionu lze 
použít ITI k financování projekt] , ale jen v souladu se strategií ITI pro metropolitní 
region Prahy a StUedních Čech. Jde o nástroj finanční, který je smEUován do tUí 
oblastí Ěškolství, ochrana proti povodním, dopravní stavby- napU. P+Rě a vEtšina 
investic je realizována na území StUedočeského kraje. PUímý vliv ITI na územní 
plánování respektive na aktualizaci ZÚR a jejich naplOování není. 
 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné a.Ř Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území, včetnE 
formulace závEr], zda zmEny podmínek za uplynulé období vyvolávají 
pUedpokládaný negativní dopady na udržitelný rozvoj území a pUípadnE jaké. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v]bec provedeno 
„vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území“. 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se v této vEci nelze odkázat na 
stanovisko pUíslušného orgánu ochrany životního prostUedí, poUizovatel Zprávy o 
uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy na základE vyhodnocení 
podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, vyhodnotit pUípadný negativní 
vliv tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území. PUíslušný orgán ochrany životního 
prostUedí posuzuje pUípadné negativní vlivy vyplývající ze zmEn podmínek v 
uplynulém období pouze na životní prostUedí, resp. na evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Poslední odstavec v kapitole aě Zprávy bude pUeformulován. 
 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné VI. Obsah kapitoly 
bě Problémy k Uešení v ZÚR vyplývající z územnE analytických podklad] 
 
b.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme kapitolu bě zpracovat d]slednE a UádnE na základE rozboru 
„Problém] k Uešení nástroji územního plánování“ provedeného v kapitole 1111 ň. 
ůktualizace ÚůP hl. m. Prahy. Zvláštní zUetele jsou hodny zejména následující 
„problémy k Uešení nástroji územního plánování“ : 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Kapitola bude rozšíUena a budou konkretizovány problémy vyplývající z aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR hl. m. Prahy Ueší jen vybrané 
problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR náležetě. 
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- ůbsence koordinace rozvoje bydlení a dalších aktivit v rámci mEsta a 
pUímEstského území Ěs. 5ě; 
- neúplná a nedostatečná kapacita dopravní a technické infrastruktury v rámci 
metropolitního regionu a Ěnedostatečnáě návaznost na hlavní evropské sítE Ěs. 5ě; 
- zvýšení významu železnice v regionální dopravE Ěs. 5ě; 
- problém stanovení zd]vodnEného limitu r]stu počtu obyvatel Prahy a jejích 
mEstských částí s ohledem na omezení vyplývající z pUírodních podmínek, zdroj], 
dopravní obsluhy a životního prostUedí Ěs. 7ě; 
- nedostatek les] s ohledem na potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského 
kraje, vysoká rekreační zátEž stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch Ěs. 7ě; 
- celkové pUetížení centra mEsta dopravou, nepUíznivé prostorové aspekty 
dopravních staveb Ěs. řě; 
- dlouhodobE nedokončené koncepce významných mEstských lokalit a sídlištních 
založení, nedostatečné využití jejich potenciálu Ěs. řě; 
- vznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené mEstské prostUedí a 
generující zvýšené nároky na dopravní obsluhu Ěs. 11ě; 
- tlak na novou pUevážnE monofunkční zástavbu v nezastavitelném území, kde do 
budoucna není zajištEna kvalitní kolejová veUejná doprava a tím zvyšující se 
nároky na individuální automobilovou dopravu ĚnapU. Šeberov, HrnčíUe, Újezd, 
KUeslice, Pitkoviceě Ěs. 15ě; 
- neexistence značné části Pražského okruhu zp]sobuje pUetrvávající zatížení 
území mEsta tranzitní automobilovou dopravou Ěs. 15ě; 
- absence kvalitních tangenciálních Ěkolejovýchě spojení MHD mezi jihozápadní a 
jižní částí mEsta, mezi severozápadní a severní částí mEsta mimo oblast 
rozšíUeného celomEstského centra, která by pUispEla k odlehčení dopravního 
systému v centru mEsta Ěs. 15ě; 
- chybEjící další kapacitní kolejové propojení v jižní části Prahy s centrem mEsta, 
které by snížilo rozsah autobusové MHD a nabídlo rovnEž alternativní trasu pro 
pUípad opravy Nuselského mostu Ěs. 15ě; 
- nedokončená pUestavba železničního uzlu Praha, omezená kapacita 
železničního uzlu Balabenka ve vztahu k Novému spojení, komplikované 
podmínky pro zkapacitnEní železničního uzlu Praha v centrální oblasti mEsta Ěs. 
15); 
- absence železničního propojení letištE Praha/RuzynE a kvalitního železničního 
spojení Praha–Kladno (s.15); 
- nekoordinovaný postup pUi rozvoji velkých komerčních a logistických aktivit v 
kontaktním území Prahy Ěs. Ň0ě; 
- nedostatečná podpora vzniku polyfunkční struktury mEstské zástavby v 
mEstských a čtvr[ových centrech, která je zárukou lepších podmínek pro 
celodenní bezpečnost Ěs. Ň0ě; 
- vytvoUit podmínky pro posílení vodárenské infrastruktury ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- zajistit územní podmínky pro umístEní potUebných plošných zaUízení a liniových 
vedení elektrizační soustavy Ěs. 17ě; 
- vytvoUit podmínky pro zkapacitnEní plnE菜  vyažených nebo pUeažených lokálních 
ČOV nebo pUepojení na stokový systém hl. m. Prahy ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- a omezovat kompaktní urbanizaci v okrajových částech Prahy a vytvoUit 
podmínky pro možnost realizace protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru (s. 17). 
 
Od]vodnEní 
V kapitole bě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden pouze 
jeden problém vyplývající ze ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. 
m. Prahy. V kapitole 11ň1 ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy je pUitom uvedeno 
celkem 1Ň okruh] problém] k Uešení v územnE plánovacích dokumentacích. 
VýbEr pouze jednoho problému není nijak objasnEn, stejnE tak jako není 
objasnEno, proč se Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nezabývá dalšími 
problémy k Uešení uvedenými v ň. aktualizaci ÚůP hl. m. Prahy relevantními pro 
Uešení v ZÚR. Pro účely vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUitom nejsou 
využity ani „Problémy k Uešení nástroji územního plánování“ formulované pro 
jednotlivé tematické okruhy v kapitole 1111 sekce 1100 „Hodnoty a problémy“ ň. 
aktualizace ÚůP hl. m Prahy. 
Z provedené hlubší analýzy ň. aktualizace ÚůP hl. m Prahy lze s jistotou 
konstatovat, že uvedení jediného problému uvedeného ve ZprávE o uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. m. Prahy není dostatečným vyhodnocením 
problém] k Uešení v ZÚR vyplývajících z ÚůP. 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné VII. Obsah kapitoly 
cě Vyhodnocení souladu ZÚR s Politikou územního rozvoje ČR 
 
c.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
republikovými prioritami územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území stanovenými v Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1, 
schválené vládou ČR dne 15. 4. Ň015. Požadujeme Ň. formulovat konkrétní 
požadavky na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1. PUitom Požadujeme 
zamEUit se na návrh implementace novE stanovených republikových priorit č. 
Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
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V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uvedeno prosté konstatování, 
že „v rámci zpracování ůktualizace ZÚR bude provEUen soulad s republikovými 
prioritami PÚR ČR“. To nelze považovat za naplnEní požadavku § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. „vyhodnotit soulad ZÚR s politikou územního rozvoje“. Konstatování 
pUitom pUedjímá, že platné ZÚR hl. m. Prahy nejsou v souladu s PÚR ČR a že je 
tak nutné poUídit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Návrh na poUízení aktualizace ZÚR 
pUitom má vyplynout až z povedeného vyhodnocení souladu ZÚR s platnou 
Politikou územního rozvoje ČR. 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné c. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
obecnými kritérii a podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro 
územní plánování uvedenými v čl. ĚňŘě a v čl. Ěňřě PÚR ČR ve znEní její 
ůktualizace č. 1. 
Požadujeme Ň. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
úkoly pro územní plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro 
Metropolitní rozvojovou oblast Praha. 
 
Od]vodnEní 
Nelze se spokojit se závEry vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s vymezením 
rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí dle PÚR ČR, které se 
omezují na požadavek na pUejmenování rozvojové oblasti OB1. 
UpozorOujeme, že v ůktualizaci č. 1 PÚR došlo k aktualizaci a doplnEní nEkterých 
obecných kritérií a podmínek pro rozhodování o zmEnách v území uvedených v čl. 
ĚňŘě a úkol] pro územní plánování uvedených v čl. Ěňřě PÚR ČR. 
UpozorOujeme dále, že v ůktualizaci č. 1 PÚR ČR byly pro Rozvojovou 
metropolitní oblast Praha stanoveny novE tUi úkoly pro územní plánování. Návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR se má mimo jiné zabývat i vyhodnocením plnEní úkol] 
pro územní plánování stanovených v PÚR ČR pro pUedmEtnou Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, by[ by mElo být konstatováno, že nEkterý z úkol] pro 
územní plánování dosud nebyl zodpovEdnými orgány splnEn ĚnapU. že zatím 
nebyla poUízena požadovaná územní studieě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
1. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s obecnými kritérii a 
podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro územní plánování 
stanovenými v platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy 
součástí od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEno jaké články jsou oproti PÚR ČR Ň00Ř v platné PÚR 
zmEnEny. 
Ň. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s úkoly pro územní 
plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné c.ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení pUípadných širších územních vliv] vymezení 
nové rozvojové osy OS5a Rozvojová oblast Praha – Jihlava v Aktualizaci č. 1 
PÚR ČR na strukturu, infrastrukturu a obslužnost území hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
UpozorOujeme, že v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR ke zmEnE zaUazení území hl. 
m. Prahy ve struktuUe osídlení ČR, byla novE vymezena rozvojová oblast OS5a 
Rozvojová oblast Praha – Jihlava podél dálnice D1. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Tato osa se území hl.m Prahy netýká v souladu s vymezením rozvojové osy OS5a 
v PÚR ČR, v platném znEní: "Obce mimo rozvojové oblasti s výraznou vazbou....". 
Celé území Hl.m. Prahy je v PÚR ČR, v platném znEní, vymezeno jako rozvojová 
oblast OB 1 Metropolitní rozvojová oblast Praha. 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné VIII. Obsah kapitoly 
dě Vyhodnocení návrh] mEstských částí na aktualizaci ZÚR 
 
d.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zapracovat do kapitoly dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
kromE požadavk] mEstských částí uplatnEných v rámci projednání návrhu Zprávy 
o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy rovnEž návrhy a podnEty na aktualizaci ZÚR hl. 
m. Prahy týkající se jednotlivých mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 
Požadujeme k tomu využít zejména bohatou agendu pr]bEžných konzultací 
rozpracovaného návrhu nového Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s 
mEstskými částmi. 
 
Od]vodnEní 
V kapitole d) Zprávy o uplatOování ZÚR se obvykle kromE požadavk] mEstských 
částí uplatnEných ve lh]tE pro projednání Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
uvádEjí též návrhy a požadavky mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR v uplynulém období. Je 
nepochybné, že Uada návrh] na aktualizaci ZÚR z pohledu mEstských částí 
jednoznačnE vyplývá napU. z konzultací rozpracovaného návrhu nového 
Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s mEstskými částmi. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
PoUizovatel neobdržel žádné požadavky MČ na aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy. 
Vzhledem k rozdílní podrobnosti ÚP a ZÚR není možné pUipomínky vznesené v 
rámci konzultací k novému Územnímu plánu hl.m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě 
použít k Zásadám územního rozvoje hl.m  Prahy. Tyto konzultace probíhaly nad 
rámec zákonem stanoveného postupu mezi zpracovatelem ÚPD a MČ, bez účasti 
poUizovatele. Tato jednání se týkala pouze návrhu Uešení Metropolitního plánu a 
byla mimo proces poUizování ÚPD. 
 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné IX. Obsah kapitoly 
eě Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR, vč. požadavk] 
na VVURÚ, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování nových 
ZÚR, vč. požadavk] na VVURÚ 
 
e.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUed vlastní formulací požadavk] a podmínek pro zpracování návrhu 
aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR zpracovat UádnE a úplnE 
kapitoly aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR musí být vždy formulována na základE 
podrobného a úplného vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období 
zpracovaného v kapitolách aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR. ZávEry 
vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě, 
bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR jsou základním podkladem pro formulaci 
dalšího postupu, včetnE konkrétních požadavk] a podmínek pro zpracování 
návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR. 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedené v kapitolách aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je neúplné a není proto dostatečné pro 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v podrobnosti náležející dokumentaci ZÚR doplnEny kapitoly aě, 
bě, cě a dě dle uplatnEných vyjádUení, pUipomínek a požadavk]. 
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formulaci jednoznačných a zd]vodnitelných požadavk] a podmínek pro 
zpracování návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné e. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme na úvod kapitoly eě doplnit stručné shrnutí hlavních závEr] a zjištEní 
z kapitol aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, včetnE porovnání 
možností dalšího postupu a zd]vodnEní, proč je požadovaná právE aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy a v jakém rozsahu. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má mimo jiné na základE vyhodnocení 
uplatOování ZÚR provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR 
objasnit závEry vyhodnocení zmEn podmínek v území v uplynulém období a 
navrhnout a zd]vodnit další postup územnE plánovací činnosti ve vztahu k ZÚR 
Ěbez požadavk] na úpravu Uešení ZÚR / požadavky na aktualizaci ZÚR / 
požadavky na poUízení zcela nových ZÚRě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Vzhledem k tomu, že ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé 
schválené Zprávy body aě až hě, nebudou hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě 
Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné e. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zakomponovat do požadavk] na zpracování aktualizace ZÚR nebo 
nových ZÚR d]slednE všechny požadavky na formální i vEcné Uešení ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývající z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má v souladu s § ř Vyhlášky č. 500/Ň006 
Sb. obsahovat požadavky na všechny úpravy ZÚR. Tada závEr] a zjištEní z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období uvedených v 
kapitolách aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v kapitole 
e) uvedena. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Jak bylo uvedeno výš  Ěviz. pUedchozí odstavecě, vzhledem k tomu, že ůktualizace 
ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé schválené Zprávy body aě až hě, nebudou 
hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné e. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme striktní a definitivní požadavky na úpravy textu ZÚR zobecnit a 
ponechat tak dostatečnou volnost zpracovateli a poUizovateli aktualizace ZÚR pro 
provEUení úprav text] v potUebných vEcných souvislostech. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR obsahuje v bodech ň., 4. a 5. zcela striktní 
a definitivní požadavky na dílčí formulační zmEny textu, uvedené jako vlastní 
zmEnový text aktualizace ZÚR. Takový postup je v praxi dosti neobvyklý, návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR tak zcela nepodloženE a neod]vodnEnE pUedjímá 
vlastní vEcné Uešení aktualizace ZÚR a výsledek procesu poUizování aktualizace 
ZÚR a nedává tak projektantovi ani poUizovateli aktualizace ZÚR možnost 
potUebné zmEny textu v rámci procesu zpracování aktualizace ZÚR d]kladnE 
provEUit a promyslet ve všech potUebných vEcných souvislostech. 
UpozorOujeme, že takto striktní a definitivní pojetí požadavk] na formulační 
úpravy textu ZÚR v rámci Zprávy o uplatOování ZÚR zakládá reálný problém pUi 
vypoUádání souladu Uešení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy s požadavky na 
aktualizaci ZÚR v pUípadE, kdy se nakonec jednotlivé formulace textu ZÚR v 
návrhu aktualizaci ZÚR zmEní a když se zpracovatel od nich tedy jakkoli odchýlí 
Ěcož lze pUedpokládatě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude zapracován. 
- Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné e. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy z výše uvedených právních pUedpis] a ÚůP Ěviz též kapitola bě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahyě, včetnE specifikace konkrétních 
požadavk] na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden požadavek na 
„opravy a upUesnEní v textové a grafické části ve smyslu zákona č. ň50/Ň01Ň Sb. 
Ěnovela stavebního zákonaě, platného znEní vyhlášky č. 500/Ň006 Sb., ÚůP hl. m. 
Prahy a Pražských stavebních pUedpis]“ a dále „upUesnEní formulací textové části 
a formální úpravy výkres].“ Není zUejmé, o jaké konkrétní opravy se má jednat, v 
jakém rozsahu a s jakými dopady na vEcné i formální Uešení ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 
Problematiku ÚůP Ueší kapitola bě, která bude rozšíUena a budou konkretizovány 
problémy vyplývající z aktualizací ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR 
hl. m. Prahy Ueší jen vybrané problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR 
náležetě. 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné e. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývají z republikových priorit územního plánování, jejichž znEní bylo 
podstatnEji upraveno nebo novE doplnEno v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR. 
PUitom Požadujeme zamEUit se zejména na návrh implementace novE 
stanovených republikových priorit č. Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní 
republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden toliko obecný 
požadavek zohlednit v 1. kapitole ZÚR hl. m. Prahy priority stanované v PÚR ČR. 
Vycházíme z pUedpokladu, že současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1, byly vydány v souladu s tehdy platnou PÚR ČR z roku Ň00Ř. V 
uplynulém období, konkrétnE 15. 4. Ň015, byla vydána ůktualizace č. 1 PÚR ČR, 
ve které bylo podstatnEji aktualizováno nebo novE doplnEno znEní následujících 
republikových priorit územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území: 
(14a), (16), (16a), (17), (20a), (23), (24), (24a) a (29). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 
 
 
 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné e. 7 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR navrhuje v bodE Ň. bez náhrady zrušit 
kapitolu Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
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„Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy“ s od]vodnEním, že její jednotlivá 
ustanovení jsou obsažena v jednotlivých konkrétních kapitolách ZÚR. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, která ustanovení kapitoly Ň. současnE 
platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou obsažena v 
konkrétních kapitolách ZÚR hl. m. Prahy nebo jsou s nimi v rozporu, zejména s 
ohledem na nezbytnost dosažení souladu obsahu ZÚR hl. m. Prahy s platnou 
legislativou. 
 
Od]vodnEní 
Toto obecné od]vodnEní nelze považovat za adekvátní, protože ustanovení 
kapitoly Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
jsou aplikovaná bez rozdílu na celém území hl. m. Prahy, zatímco jednotlivé 
konkrétní kapitoly současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 vymezují podmínky pro vymezená území hl. m. Prahy Ěspecifické 
oblasti nadmístního a celomEstského významu, transformační oblasti, nadmístnE 
významné rozvojové osy a oblastiě. Součástí kapitoly Ň. současnE platných ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou ustanovení naplOující základní 
požadavky pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb.: zejména odst. 1 písm. aě 
„stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území včetnE zohlednEní priorit stanovených v Politice územního rozvoje“; odst. 1 
písm. eě „upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území kraje“; a odst. 1 písm. hě „stanovení 
požadavk] na koordinaci územnE plánovací činnosti obcí a na Uešení v územnE 
plánovací dokumentaci obcí, zejména s pUihlédnutím k podmínkám obnovy a 
rozvoje sídelní struktury.“ Je možné, že nEkterá ustanovení v kapitole Ň. jsou 
duplicitnE obsažena v kapitole Ř. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy Ěv ní jsou 
také nEkteré celomEstské zásadyě, ale u nich tUeba duplicitu prokázat, a to 
srovnáním formulací jednotlivých konkrétních zásad. 

Požadavek bude částečnE akceptován. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné e.Ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 7 vEnovaném 
„ZpUesnEní ploch a koridor] vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridor] 
nadmístního a celomEstského významu“ stanovuje nezbytnost provEUení a 
nového vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. Požadujeme 1. 
doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUehled zmEnEných 
metodických a legislativních podmínek a vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy, které zd]vodní potUebu provEUení vymezení ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni na území hl. m. Prahy. Ň. v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy požadujeme uvést konkrétní požadavky a podmínky pro aktualizaci 
vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. 
 
Od]vodnEní 
PotUeba nového vymezení ÚSES ovšem z obsahu kapitoly cě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nevyplývá. Je pUitom argumentováno nutností uvést 
vymezení systému ÚSES do souladu „s legislativním rámcem, oborovými 
metodikami a reálnými podmínkami v území“. V kapitole aě „Vyhodnocení 
uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na základE kterých byly 
ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území“ Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy potUebu provEUení vymezení ÚSES na 
nadregionální a regionální úrovni konstatuje bez uvedení zmEn legislativních a 
metodických podmínek, na základE kterých byl ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni vymezen v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 a/nebo vyhodnocení zkušeností pUi uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, 
ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Zd]vodOování zmEn konkrétních prvk] 
regionálního ÚSESpotUebou „uvedení dosouladu s legislativnímrámcem“ 
považujeme za zavádEjící, protože stávající podoba ÚSES byla do platného 
územního plánu začlenEna v souladu se zákonem č. 114/1řřŇ Sb. i provádEcí 
vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. ObdobnE považujeme za zavádEjící odkaz na „aktuální 
oborovou metodiku“, nebo[ fakt jejího vydání sám o sobE nelze považovat za 
argument pro zpochybnEní platného ÚSES nota bene pouze jeho vybraných částí. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 
 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné e. ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE Ř. navrhuje pUi 
upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot, že tyto územní podmínky budou pUi aktualizaci „upraveny s 
ohledem na požadavek hospodárného a intenzivního využití zastavEného území s 
d]razem na využití ploch brownfields a ploch pUestavby a s ohledem na 
požadavek omezit rozšiUování zastavitelného území do krajiny” a že podkladem 
pro úpravu tEchto podmínek budou využity výsledky poUizovaných aktualizací 
ÚAP hl. m. Prahy. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají ve vztahu k 
podmínkách koncepce ochrany a rozvoje hodnot území hl. m. Prahy pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na aktualizaci ZÚR 
hl. m. Prahy ve vztahu k podmínkám koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy tímto bodem implikuje, že existující 
koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
Aktualizace č. 1 je nedostatečná, aniž toto prokázal ve svých kapitolách aě, až dě. 
ZároveO v bodE e/Ň navrhuje bez náhrady zrušit kapitolu Obecných zásad 
územního rozvoje hl. m. Prahy. Není proto zjevné, do jakých kapitol ZÚR hl. m. 
Prahy a jakým zp]sobem budou výše zmínEné úpravy zapracovány a k jak 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Ve ZprávE není uvedeno, že existující koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR 
hl. m. Prahy je nedostatečná a bude tudíž mEnEna. 
V tomto bodu se jedná pouze o úpravu kapitoly Ř - UpUesnEní územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních a civilizačních hodnot v platných 
ZÚR, vzhledem k podrobnosti dokumentace ZÚR, s využitím ůktualizace ÚůP a 
také v d]sledku revize Kapitoly Ň. Nejedná se o zmEnu koncepce, ale pouze o 
formulační úpravu. 
Jak již bylo uvádEno v pUipomínkách výše, Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly 2 obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
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rozsáhlým a podstatným zmEnám ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 
1 v by d]sledku navržených úprav mElo dojít. 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné e.10 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ř. konstatuje, že obsah 
kapitoly bude naplOovat požadavky Evropské úmluvy o krajinE. Česká republika 
podepsala Evropskou úmluvu o krajinE ve Štrasburku ŇŘ. listopadu Ň00Ň. 
Požadujeme 1. pUednE doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 
s Evropskou úmluvou o krajinE a specifikovat, v čem se ve vztahu k Evropské 
úmluvE o krajinE zmEnily podmínky, na jejichž základE byly současné platné ZÚR 
hl. m. Prahy vydány. 
Ň. v návaznosti na vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní 
ůktualizace č. 1 s Evropskou úmluvou o krajinE požadujeme ve formulaci bodu ř. 
kapitoly eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnE specifikovat, jaké 
konkrétní požadavky a podmínky vyplývají na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do 
souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Česká vláda usnesením č. 104ř/Ň00Ň z Uíjna Ň00Ň uložila ministerstvu životního 
prostUedí, ministerstvu zemEdElství, ministerstvu kultury, ministerstvu pro místní 
rozvoj a ministerstvu školství, mládeže a tElovýchovy, aby zabezpečila 
uplatOování úmluvy v praxi. Vymezit typy krajin podle stanovených cílových 
charakteristik a stanovit cílové charakteristiky kraji, včetnE územních podmínek 
pro jejich zachování nebo dosažení, v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE č. 
1ň/Ň005 Sb. m. s., vyplývá z pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. již od roku 
Ň007. Máme tak za to, že i současnE platné ZÚR hl. m. Prahy mEly být 
zpracovány v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE. Z bodu ř. Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není s ohledem na výše uvedené zUejmé, v čem 
současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 neodpovídají 
Evropské úmluvE o krajinE a jaké konkrétní požadavky a podmínky na uvedení 
ZÚR hl. m. Prahy do souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
ZÚR hl.m. Prahy v platném znEní nejsou v rozporu s Evropskou úmluvou o krajinE. 
Vzhledem k nové metodice - Metodika pro poUizování a zpracování zásad 
územního rozvoje v kontextu Evropské úmluvy o krajinE ĚČZÚ v Praze, Fakulta 
životního prostUedí; 6.1.Ň014ě- je v návrhu Zprávy navržena aktualizace pUíslušné 
kapitoly 9. 
 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné e.11 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 10. konstatuje potUebu 
provEUení rozsahu veUejnE prospEšných staveb a opatUení dle „zmEn v 
aktualizovaných částech ZÚR“. Požadujeme ve formulaci bodu 10. kapitoly e) 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, v návaznosti na vyhodnocení uplatOování 
ZÚR v uplynulém období provedeném v kapitolách aě až dě konkrétnE 
specifikovat, jaké konkrétní VPS a VPO mají být pUedmEtem provEUení v 
aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodu ň. explicitnE nenavrhuje 
konkrétní zmEny v kapitolách vEnujících se rozsahu VPS a VPO. ZároveO ovšem 
v bodech 5. a 6. uvádí výčet koridor] technické a dopravní infrastruktury, u nichž 
by mElo dojít ke zmEnE zp]sobu zapracování do aktualizovaných ZÚR hl. m. 
Prahy,v bodE 7. zd]vodOuje potUebu zmEn ve vymezení ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni, včetnE uvedení nEkterých konkrétních prvk], u nichž se 
pUedpokládají zmEny ve vymezení. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
VPS budou odstranEny u již realizovaných prvk] dopravní infrastruktury napU. 
prodloužení metra trasy ů do Motola - Z/50Ň/DM. U prvk] technické infrastruktury -  
bude grafické vymezení prvk] VPS upraveno, dle aktuálních podklad]. 
VPO budou upraveny v celé kapitole ÚSES, dle nového vymezení. 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné e.1Ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje zrušit bez 
náhrady nadmístní rozvojové oblasti 
- R/1 ŠtErboholy – Dolní MEcholupy – Dubeč a 
- R/1 LetOany – Avia. 
Požadujeme ve formulaci bodu ň. kapitoly eě vyjasnit, zda a v jakém rozsahu má 
být kapitola ň. ZÚR hl. m. Prahy upravena. Zd]vodnEní nezbytnosti úprav 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí území hl. m. Prahy by pUitom mElo 
vycházet z výsledk] zjištEní kapitol aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období obsažené v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k potUebE nového 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí nevyjadUuje. Není proto zjevné, z 
jakých d]vod] by mElo dojít k vypuštEní tEchto kapitol ze ZÚR hl. m. Prahy. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
V kapitole ň jsou navrženy ke zrušení rozvojová oblast ň.1.1 a transformační 
oblast ň.Ň.1. U oblasti ň.1.1. ŠtErboholy - Dolní MEcholupy - Dubeč ĚR/1ě došlo k 
nenaplnEní pUedpoklad], které byly potUebné k rozvoji tzv. Východního mEsta. Jde 
zejména o ukončení trasy metra v Depu HostivaU Ětedy nenapojení rozvojové 
oblasti na kapacitní dopravu - metroě, pUehodnocení dosavadního vývoje, kdy v 
tomto území je udržitelnEjší rozvoj jednotlivých mEstských částí se zachováním 
pUímEstského charakteru, což souvisí s rozvojem v jiných částech Prahy a 
naplnEním potenciálu v transformačních plochách uvnitU Prahy. ZároveO je tímto 
krokem u rozvojové oblasti ň.1.1. sledována i ochrana otevUené krajiny, zvýšení 
rekreačního potenciálu ve východní části mEsta s využitím prvk]m okolo vodní 
nádrže Slatina která má pUírodE blízký charakter a je významná i z hlediska 
ochrany pUírody. 
U oblasti ň.Ň.1. LetOany -ůvia ĚT/1ě nedošlo k naplnEní očekávání a území je stále 
využíváno Ěz vEtší částiě k produkci, skladování a obchodu, nelze tedy naplnit 
pUedpoklad transformace území v plnohodnotnou mEstkou čtvr[. Naopak je 
potUeba v Praze zachovat plochy pro výrobu, obchod a skladování - jejich úbytek 
(související i s ochranou bydlení a limity, které potom plynou na okolní výstavbuě 
m]že mít negativní vliv na zásobování, city logistiku i hospodáUství mEsta v 
dlouhodobém horizontu. 
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47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné e.1ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. obsahuje požadavek 
na zrušení ř rozvojových oblastí zelenE z celkových 11 rozvojových oblastní 
zelenE vymezených v ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Platné 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom explicitnE konstatují, že jedním z celomEstských 
problém] k Uešení nástroji územního plánování je „nedostatek les] s ohledem na 
potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského kraje, vysoká rekreační zátEž 
stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch“ Ěkap. 1111, s. 7ě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní vEtšiny rozvojových 
oblastí zelenE, zejména s ohledem na zásadní význam ZÚR hl. m. Prahy pro 
koordinaci systému sídelní i krajinné zelenE na území hl. m. Prahy v poUizovaném 
novém Územním plánu Prahy ĚMetropolitním plánuě. PUípadné vypuštEní vEtšiny 
rozvojových oblastí zelenE musí vyplynout z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE zd]vodnEno, mj. s ohledem na 
problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR Prahy se v kapitolách aě až dě k rozvojovým 
oblastem zelenE pUitom v]bec nevyjadUuje. Není proto zUejmé, na jakém základE 
bylo stanoveno, že se jedná o lokality „spíše lokálního významu“, vzhledem k 
tomu, že rozvojové oblasti zelenE navržené ke zrušení, zasahují na území více 
mEstských částí hl. m. Prahy. Podle hrubého odhadu odečtem z pUíslušného 
výkresu platných ZÚR hl. m. Prahy je rozloha jednotlivých oblastí navržených ke 
zrušení cca 40 – 100 ha. To rozhodnE nesvEdčí jejich údajnému „spíše lokálnímu 
významu“. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné e.14 Zásadní pUipomínka 
Kapitola e) Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. zp]sobem mEní 
zp]sob vymezení, rozsah a prostorové uspoUádání stávající Specifické oblasti 
celomEstského centra. Specifická oblast celomEstského centra je v kap. 4.1. ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. vymezena takto: „Oblast stávajícího 
celomEstského centra zahrnuje území Památkové rezervace v hlavním mEstE 
Praze ĚPPRě a navazující části historických čtvrtí Vinohrady, Smíchov, Holešovice 
a Karlín Ě…ě”. 
Požadujeme ponechat současné vymezení Specifické oblasti celomEstského 
centra. Návrh na rozšíUení území Specifické oblasti celomEstského centra zcela 
popírá princip polycentrického uspoUádání Prahy, když neod]vodnEnE neúmErnE 
plošnE rozšiUuje území vlastního celomEstského centra. 
 
Od]vodnEní 
Území LibnE a Vysočan, která mají být podle návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy do Specifické oblasti CelomEstského centra doplnEna, na území PPR 
nenavazují a ani s ním nijak úzce nesouvisí. Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy se pUitom k potUebE nového vymezení SO na území hl. m. Prahy v 
kapitolách aě až dě nevyjadUuje. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu SO 
stávajícího celomEstského centra vyvolán. Jedním z princip] udržitelného rozvoje 
hl. m. Prahy uvedených v platných ÚůP ĚŇ014ě je pUitom „Podpora 
hierarchizované polycentrické struktury mEsta“. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Vymezení celomEstského centra je chápáno jako vymezení hierarchicky 
nejvyššího centra, které by mElo v čase nar]stat co do kvality i kvantity rozvoje 
Prahy. CelomEstské centrum nelze vnímat v Ň1. století úzce, tedy jen jako 
Pražskou památkovou rezervaci a tEsnE pUilehlá území. S rozvojem Prahy i po 
roce 1řŘř narostl počet obyvatel, dojíždEjících i student], kteUí zpravidla využívají 
právE centrum mEsta. K odlehčení tlaku na rozvoj uvnitU PPR je potUeba učinit 
nEkolik krok], mezi které patUí i rozšíUení celomEstského centra. Tím ale není 
porušena polycentričnost mEsta - resp. rozvoj lokálních center s místní 
vybaveností. Území LibnE a Vysočan vykazuje značný transformační potenciál a 
jde o území, které je dobUe napojeno na systémy veUejné dopravy a nachází se v 
blízkosti historického jádra Prahy. Jde o podporu kvalitní transformace s cílem 
zajištEní adekvátních služeb pro hlavní mEsto jako celek a tím ke zlepšení živote 
jeho obyvatel i návštEvník], v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné e.15 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. obsahuje požadavky 
na konkrétní formulační zmEny v kapitolách 
- 4.ň.Ň Radotínské údolí Ězrušení úkol] navrhnout postupné rekultivace lom] a 
návaznost na pUilehlou část Pražského regionu pro podrobnEjší ÚPDě, 
- 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol Ězrušit úkol pro podrobnEjší ÚPD vyUešit 
nárazníkové pásmo mezi obytnými a pUírodními plochamiě a v 
- 4.5 Údolní niva Vltavy a Berounky ĚnovE chránit prostorový charakter nábUeží a 
pr]hledy, nikoliv již panorama mEstaě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na zmEny textové části nejsou zd]vodnEny v jednotlivých 
požadavcích, ani v obsahu kapitol aě až dě návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 na s. 7 konstatují „nedostatečné 
zajištEní územní ochrany pUírodnE hodnotných ploch“; „nedostatečné vazby do 
StUedočeského kraje“ a „nedostatečnou ochranu krajinných dominant a pohledovE 
exponovaných svah], podílejících se na jedinečnosti obrazu mEsta“ a potUebu 
jejich Uešení nástroji územního plánování. Není zUejmé, jakým zp]sobem mají 
navržené zmEny ZÚR hl. m. pUispEt Uešení výše zmínEných problém]. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky nebudou akceptovány. 
ůd. 4.ň.Ň. Radotínská jezera - Nástroji podrobnEjší ÚPD nelze dosáhnout 
rekultivace lom]. Není upuštEno od rekultivace lom] v této oblasti, podmínka je 
obsažena v bodE cě v Podmínkách pro následné rozhodování o zmEnách v území. 
ZÚR Ueší z principu návaznosti na okolí, tedy i na pUilehlou část Pražského 
regionu, proto je tato podmínka nadbytečná. 
Ad. 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol - Jde o území, které je zaUazeno do zastavEného 
území v souladu se SZ, uvedené území je součástí intravilánu 1ř66. Požadavek 
nárazníkového pásma není možné vzhledem k současnému stavu území Uešit, v 
blízkosti se nacházejí již realizované soudobé obytné soubory, areál golfu apod. a 
na jižní stranE bude navazovat na stávající zástavbu Radlická radiála. Ochrana 
uvedených území je stanovena pUíslušnými vyhláškami pUírodních park]. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
ůd.4.5. Údolní niva Vltavy a Berounky - text týkající se: „ochrana panoramatu 
mEsta" bude z kapitoly 4.5. odstranEn. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou 
zásadu bude uvedený text součástí kapitoly Ň - Obecné zásady.  

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné e.16 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. navrhuje z textu 
všech specifických oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE společenských 
Ěkap. 4.Ň. ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1.ě vyjmout z úkolu pro 
podrobnEjší ÚPD „vyUešit dopravní obsluhu území pUi preferování dopravy 
hromadné“ preferenci hromadné dopravy. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
V oblasti 4.Ň.Ň LetOany ĚSO/Ňě je požadavek preferování dopravy hromadné je již v 
tomto území pUekonán. Jedná se o území, kde je realizováno metro C - zastávka 
LetOany. Proto je tento bod vypuštEn. V ostatních specifických oblastí osvEtových, 
vzdElávacích a rekreačnE společenských bude požadavek odstranEn. PodrobnEjší 
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ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom v kapitole 1111 na s. 15 doporučují ÚPD „upUednostnit 
výstavbu kolejových systém] veUejné hromadné dopravy“ a „vytvoUit prostorové 
podmínky pro výstavbu tramvajových tratí“. Vzhledem k tomu, že vyjímané články 
naplOují čl. Ň4 PÚR ČR a kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
se k dopravní obsluze oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE 
společenských nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE všechny zp]soby 
dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole 2. 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné e.17 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitol 
- 3.1.2 (Barrandov – Slivenec R/2), 
- ň.1.ň ĚZápadní mEsto R/ňě, 
- ň.Ň.ň ĚVysočany, T/ňě, 
- 3.2.4. (Bohdalec-Slatiny T/4) 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD body, pUedepisující podrobnEjší ÚPD Uešit odtokové pomEry z území a 
protipovodOová opatUení nestavebního charakteru. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se pUitom k problematice 
vodního hospodáUství a protipovodOové ochrany na malých vodních tocích 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 Ěs.15ě uvádí jako problém k 
Uešení ÚPD v oblasti technické infrastruktury “VytváUet pUedpoklady pro bezpečné 
a účelné Uešení likvidace srážkových vod.” a “Vymezit plochy vodních nádrží a 
suchých poldr] jako opatUení proti povodním, a naopak jako opatUení k nadlepšení 
bezdeštných pr]tok] zejména u drobných vodních tok].“, čímž smEUují k naplnEní 
požadavk] čl. Ň5 PÚR ČR. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových a transformačních oblastí. 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné e.Ň0 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6ě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD požadavek na minimalizaci dopravy generované navrhovaným funkčním 
využitím a na provEUení Uešení Masarykova nádraží. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR 
hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. 
Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
(Metropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPD potUebu zvýšení významu železnice v regionální 
dopravE Ěs. 5ě a celkové pUetížení centra mEsta dopravou Ěs. řě a kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice transformační oblasti 
Masarykovo nádraží nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu 
formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Bod cě v Úkolech pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci bude vypuštEn. 
Navržená úprava reaguje na probEhlé zmEny v koncepci i reálné kroky, které se s 
územím Masarykova nádrží pojí. Území Masarykova nádraží se nachází v 
centrální části mEsta, ale je zároveO napojeno na nEkolik typ] veUejné dopravy - 
železnice, metro, tramvaj a pUedpokládá se nová koncepce, a to vznik terminálu 
spojujícímu centrum mEsta s letištEm. Z tohoto d]vodu nelze nadále uvažovat o 
tom, že lze redukovat v maximální možné míUe dopravu generovanou. 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné e.Ň1 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje zmEny v 
nadUazeném komunikačním systému hl. m. Prahy. Kapitoly vEnované 
nadUazeného systému se podle Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy mají 
pouze pUesunout do jiné kapitoly ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy struktury textu ZÚR hl. m. Prahy ve vztahu k 
nadUazenému systému a zd]vodnit, čím jsou tyto úpravy textu vyvolány. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat, zda se jedná o zámEr na aktualizaci vEcného Uešení nebo toliko 
formální úpravu dokumentace ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Zpráva 
Prahy k problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není 
zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Od zamýšlené úpravy textu, který se mEl týkat úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, bylo upuštEno. ČlenEní dopravního infrastruktury nebude v 
aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy mEnEno. 
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47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné e. ŇŇ Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje vypustit v 
kapitole 5.1.1 bod požadující ovEUení trasy Vysočanské radiály v úseku Kbelská – 
Balabenka. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy Vysočanské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] celomEstského systému v d]sledku 
provEUení vybraných radiál dopravními modely a vývoji zatížení jednotlivých 
komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
Územní rezerva Vysočanské radiály v úseku Kbelská – Balabenka nebude již dále 
sledována, dojde k využívání stávající komunikační sítE. 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné e.Ňň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje v kapitole 
5.1.2.5 v úkolech pro podrobnEjší ÚPD vymezit koridor rezervy BUevnovské 
radiály namísto koridoru BUevnovské radiály. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy BUevnovské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
PUevedení návrhového prvku koridoru BUevnovské radiály do územní rezervy bude 
v rámci zpracování návrhu aktualizace ZÚR provEUeno na základE dopravního 
modelu včetnE dopad] na širší území. Pokud dopravní model potvrdí potUebnost 
BUevnovské radiály bude tento koridor v návrhovém prvku zachován, v opačném 
pUípadE bude tento koridor pUeUazen do územní rezervy. 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné e.24 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje následující 
zmEny v grafické části ZÚR hl. m. Prahy bez zmEn souvisejících kapitol ZÚR: 
- vypuštEní koridoru územní rezervy Vysočanské radiály ĚpUi současném 
ponechání kap. 5.1.Ň.4 Vysočanská radiálaě; 
- pUevedení Prosecké radiály z koridoru pro upUesnEní v rámci ÚP na koridor s 
celomEstským významem Ěbez adekvátních úprav kapitoly 5.1.Ň.7 Radiály 
Chodovská, Chuchelská, Prosecká a ŠtErboholskáě; 
- úpravy vedení koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a 
Troja Ěkap. 5.6.1 Koridory tramvajové dopravyě. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené zmEny v nadUazeném komunikačním systému mEsta, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím 
jsou uvádEné požadavky na zmEny grafické části ZÚR hl. m. Prahy vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
- V textové části bude upravena pUíslušná kapitola týkající se problematiky 
Vysočanské radiály. 
Jak bylo uvedeno v pUipomínce výše, dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] 
celomEstského systému v d]sledku provEUení vybraných radiál dopravními modely 
a vývoji zatížení jednotlivých komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
- U Prosecké radiály vzhledem k upuštEní od úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, nebude grafické Uešení mEnEno. 
- U koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a Troja se 
jedná pouze o zmEny grafické části. Textové část v kap. 5.6.1 Koridory tramvajové 
dopravy nebude mEnEna. 
Koridory tramvajových tratí jsou provEUeny a úpravy reagují na zmEny v území 
vyvolané zejm. implementací ÚPD Ěvýstavbou, realizací zámEr]ě. 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné e.25 
Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje z grafické 
části ZÚR hl. m. Prahy vypustit koridory VVN 110 kV a provEUit zobrazování 
koridor] plynovod] Ěbez udání kategorie, pravdEpodobnE, v souladu s kap. 6.Ň.6 
VTL a VVTL). 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v zobrazení ploch a koridor] technické 
infrastruktury, včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a 
uvedení podklad] a požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými 
jsou zamýšlené úpravy vyvolány. 
    
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice zobrazování vedení koridor] technické infrastruktury nevyjadUují, 
není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky bude částečnE akceptovány. 
Jedná se pouze o úpravy grafické části, textová část tEchto kapitol nebude 
mEnEna. 
Pro lepší pUehlednost budou upraveny legendy a grafické znázornEní koridor] 
VVN 110 kV v grafické části aktualizace ZÚR. 
Vedení VTL plynovodu budou v grafické části upravena dle aktuálních podklad]. 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné e.Ň6 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje v kapitole 
6.Ň.ň.Ň ĚDrobné vodní tokyě zrušit v úkolech pro podrobnEjší ÚPD požadavek na 
vymezování veUejnE prospEšných protipovodOových opatUení nestavebního 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
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charakteru, ploch pro extenzivní rekreaci a zajištEní prostupnosti území podél 
vodních tok]. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v oblasti protipovodOové ochrany, včetnE 
zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Nejedná se o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a ani kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice malých vodních tok] 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 v problémech k Uešení ÚPD 
uvádEjí potUebu „Vymezit plochy vodních nádrží a suchých poldr] jako opatUení 
proti povodním a naopak jako opatUení k nadlepšení bezdeštných pr]tok] 
zejména u drobných vodních tok]“ a “Zachovat nezastavitelnost bUehových 
koridor] podél tok], a to i v pUípadE菜 , že nejde o záplavová území nebo 
biokoridory“. Není proto zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD v oblasti protipovodOové ochrany vyvolány. 

Požadavky na Uešení protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního 
charakteru) a zajištEní prostupnosti území podél vodních tok] budou obsaženy v 
souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou opakovány 
v rámci jednotlivých kapitolĚnapU. 6.Ň.ň.Ňě 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
Tento požadavek, zajištEní prostupnosti území podél vodních tok], je také uveden 
v platných PSP - § 11, odst.4.  

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné X. Obsah kapitoly 
fě Požadavky na zpracování variant Uešení 
 
f.1Zásadní pUipomínka 
Požadujeme doplnit kapitolu o jednoznačné konstatování, zda se pUedpokládá 
variantní nebo invariantní Uešení ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy, včetnE 
zd]vodnEní. To nemEní nic na skutečnosti, že požadavky na variantnost Uešení 
ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy mohou vyplynout i ex post z projednání Návrhu 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na pUípadné zpracování variant Uešení má vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. ůbsenci konstatování, zda má být ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
zpracovaná ve variantách Ěvč. pUípadné specifikace v jakých variantáchě nebo 
jako invariantní lze pUipsat v podstatE úplné absenci vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka je bezpUedmEtná. 
Návrhem Zprávy v bodE fě není požadováno zpracování variant Uešení, pokud tak 
nevyplyne z výsledk] projednání. Uvedený text bude upraven v souladu s výsledky 
projednání. 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné XI. Obsah kapitoly 
gě Návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopad] na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly zjištEny 
 
g.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných negativních 
dopad] zmEn v území v uplynulém období na udržitelný rozvoj území, včetnE 
návrhu zp]sobu jejich eliminace, minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Prosté konstatování Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, že „bude 
provEUeno, zda byly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území“ nelze 
považovat za naplnEní dikce § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. Zpráva o uplatOování 
ZÚR. PoUizovatel Zprávy o uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy 
na základE vyhodnocení podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, 
vyhodnotit pUípadné negativní vlivy tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území Ěviz též 
kapitola aě Zprávy o uplatOování ZÚRě a navrhnout zp]soby jejich eliminace, 
minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Text bodu gě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " V rámci uplatOování ZÚR hl.m. 
Prahy nebyly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území, a proto Zpráva 
neobsahuje žádné návrhy na jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci." 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné XII. Obsah kapitoly 
hě Návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje 
 
h.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme specifikovat konkrétní návrhy na aktualizaci PÚR ČR, nebo 
konstatování ĚvčetnE zd]vodnEníě, že takové návrhy z vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m Prahy v uplynulém období nevyplývají. 
 
Od]vodnEní 
Návrhy na pUípadnou aktualizaci PÚR ČR musí vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. Povinnosti uložené ZprávE o uplatOování ZÚR v § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. se nelze vyhnout odkazem na vlastní zpracování a projednání 
aktualizace ZÚR, jejíž poUízení se na základE pUedmEtné Zprávy o uplatOování 
ZÚR pUedpokládá. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
V současnosti nelze specifikovat pUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR, v 
platném znEní. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR mohou vyplynout z 
následného zpracování a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na základE 
schválené Zprávy. 
 
Text bodu hě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " Návrhy na aktualizaci PÚR ČR nelze 
nyní specifikovat. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR vyplynou ze zpracování 
a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy." 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné e.1Ř Zásadní pUipomínka 
Ke kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.Ň ĚManiny, Dolní LibeO, Invalidovna T/Ňě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD bod pUedepisující podrobnEjší ÚPD provEUit plochy u stanice metra 
Invalidovna pro umístEní významného celomEstského zámEru. ZároveO ovšem v 
bodu 4. Ěs.7ě navrhuje zahrnout prostor Dolní LibnE do SO celomEstského centra. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
VypuštEní uvedeného úkolu neznemožní realizaci významného celomEstského 
zámEru. UmístEní pUípadného celomEstského zámEru navrhované rozšíUení 
celomEstského centra umožOuje. Území v současné dobE pochází v nEkterých 
částech transformací a jsou pUipravovány r]zné studie. Ty provEUují i celomEstské 
zámEry. Je potUeba vytváUet kompaktní, smíšené a pro r]zné využití vhodné části 
mEsta se soudobou zástavbou. 
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ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice T/2 
nevyjadUují. Není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolán. 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné e.1ř Zásadní pUipomínka 
Ke kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v 
textech kapitol 
- ň.Ň.5 ĚNákladové nádraží Žižkov T/5ě, ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6ě, a 
- ň.Ň.Ř ĚHolešovice-Bubny-Zátory T/Řě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 pUeformulovat v bodech úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD požadavky na polyfunkčnost transformačních území. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR 
hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. 
Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPD vznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené 
mEstské prostUedí a generující zvýšené nároky na dopraní obsluhu Ěs.11ě a 
kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice výše 
uvedených transformačních oblastí nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky 
na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Slovní spojení týkající se polyfunkčnosti v uvedených oblastech Ěň.Ň.5, ň.Ň.6 a 
ň.Ň.Řě nebudou odstranEny, ale pUeformulovány na smíšené využití. 
Jedná se o úpravu terminologie na základE aktualizace stavebního zákona a jeho 
provádEcích vyhlášek. 

47    MČ Praha - ?áblice, starosta Jiné XIII. Zásadní pUipomínka ke kapitolám eě a fě: 
Na základE aktualizované Politiky územního rozvoje v roce Ň015, na základE 
požadavk] sítE TEN-T a na základE zkušenosti z výskytu smogových situací na 
území hl.m. Prahy, které jsou zp]sobené pUedevším exhalacemi z dopravy, 
požadujeme do zprávy o uplatnEní doplnEní v písmenE eě Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR, … v bodE 5. ZpUesnEní ploch a koridor] 
vymezených v PÚR ČR … a v písmenE fě Požadavky na zpracování variant Uešení 
doplnit tento úkol: 
Zpracování objektivního posouzení a porovnání místnE odlišných variant vedení 
okruhu kolem Prahy ĚnapU. var. ůZÚR, var. Regionálníě na rozhraní hl.m. Prahy a 
StUedočeského kraje. Hlavním kritériem posouzení a porovnání variant budou 
zejména: jeho realizovatelnost, vlivy okruhu na obyvatele metropolitní oblasti, 
pUínos pro Uešení smogových situací v pražské kotlinE, účinnost pUevedení 
tranzitní silniční dopravy mimo intenzivnE obydlené části oblasti a účelná 
distribuce zdrojové a cílové dopravy v širší metropolitní oblasti. D]slednE budou 
aplikovány požadavky transevropské sítE TEN-T. Výsledek porovnání variant 
bude zohlednEn v návrhu aktualizace ZÚR hl.m. Prahy. 
Od]vodnEní 
Bod aě Zprávy o uplatOování uvádí: Dokumentace ZÚR a jejich ůktualizace č. 1 
byly zpracovány a vydány v souladu s tehdy platnými právními pUedpisy. V 
d]sledku zmEny podmínek Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě je nutné pUistoupit k 
poUízení ůktualizace ZÚR. 
Nové skutečnosti/podmínky:  Usnesením Vlády České republiky č. Ň76 ze dne 15. 
4. Ň015 byla schválena ůktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České 
republiky. 
ůktualizace Politiky územního rozvoje ĚPUR Ň015ě mEní vymezení koridor] 
dopravní infrastruktury a bod 76 novE stanoví: Závazným vymezením koridoru 
dopravní infrastruktury v Politice územního rozvoje ČR se rozumí uvedení míst, 
která mají být zámErem spojena, v její textové části. Grafická schémata, pUípadnE 
údaje o technických parametrech zámEru, jsou-li uvedeny, mají orientační 
význam. 
ůktualizace Politiky územního rozvoje mEní vymezení SOKP v textové části - bod 
řř:„Vymezení: 
• Silniční okruh kolem Prahy ĚPražský okruhě propojuje na rozhraní Hlavního 
mEsta Prahy a StUedočeského kraje jednotlivé mezinárodní a republikové trasy do 
Prahy. 
- D]vody vymezení: 
• PUevedení tranzitní silniční dopravy mimo intenzivnE zastavEné části mEsta, 
účelná distribuce zdrojové a cílové dopravy v metropolitní oblasti. Součást TEN-T. 
- Úkoly pro územní plánování: 
• Vymezit koridor v ZÚR. 
•Zodpovídá: Hlavní mEsto Praha, StUedočeský kraj“. 
 
1. aktualizace ZÚR HMP ĚůZÚRě v roce Ň014 pUitom považovala za závazné 
vymezení koridoru SOKP odkazem na p]vodní verzi PÚR Ň00Ř viz: 
- Od]vodnEní ůZÚR na str. 65: Má-li být koridor pro jihovýchodní část Pražského 
okruhu v souladu s PÚR Ň00Ř a má-li tudíž propojit již existující zprovoznEné 
úseky tohoto okruhu u BEchovic a DobUejovic ĚjižnE od Prahyě, což je logické, 
nem]že být vymezen na území regionu východnE od Prahy. 
- Zápis z veUejného projednávání ůZÚR z 11.1Ň. Ň01ň – kde na str. 1ň zástupce 
poUizovatele, Ing. Čemus, na dotaz zastupitelky z MČ Praha BEchovice, odpovídá: 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
Variantní Uešení vedení SOKP nebude součástí Zprávy ani následné aktualizace. 
Zpráva je v souladu s textovou částí PÚR v platném znEní čl. řř - "Silniční okruh 
kolem Prahy ĚPražský okruhě propojuje na rozhraní Hlavního mEsta Prahy a 
StUedočeského kraje jednotlivé mezinárodní a republikové trasy do Prahy." 
Dopravní koncepce hl.m. Prahy v souvislosti s vymezením Silničního okruhu kolem 
Prahy Ědále jen "SOKP"ě a jeho doprovodných staveb ĚmimoúrovOových kUižovatek 
a pUivadEč]ě se nezmEnila, Hlavní mEsto Praha i nadále trvá na vymezení SOKP 
dle platných ZÚR hl.m. Prahy, vymezující koridor SOKP v souladu s čl. řř PÚR 
ČR v platném znEní. Proces vymezení koridoru SOKP v platném znEní ZÚR hl.m 
Prahy, byl potvrzen rozsudkem Nejvyššího správního soudu v BrnE. 
StUedočeský kraj ve své probíhající aktualizaci č. Ň ZÚR vymezuje navazující části 
koridoru SOKP v souladu s platnými ZÚR hl.m. Prahy. 
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„…Pro MČ BEchovice již z PUR vyplývá, že úsek, který zde je, je stabilizovaný. 
Na tento úsek má být provedeno napojení v souladu s PUR.“ 
- Na grafické schéma PÚR je opakovanE odkazováno ve VypoUádání stanovisek a 
pUipomínek k ůZÚR, napU. na stranE ň74 Ěk pUipomínkám Jelínek Vladimír + Ň0Ň 
osob- zahrnující navrhovatele pě a rě: „Navržený koridor Pražského okruhu 
ĚSOKPě je v ůktualizaci Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy vymezen v souladu 
s Politikou územního rozvoje ČR Ň00Ř. V PÚR ČR Ň00Ř v grafické části ve 
schéma č. 5 - Doprava silniční je potvrzen stávající úsek Pražského okruhu 
ĚSilničního okruhu kolem Prahyě mezi Horními Počernicemi a BEchovicemi na 
pražském území a dokonce je vyjádUen nikoliv jako koridor, ale jako jedna z 
položek v legendE zahrnutých pod "stav". Na uvedený stávající úsek Pražského 
okruhu ĚSOKPě se napojují v PÚR ČR Ň00Ř vymezené koridory navazujících 
úsek] SOKP Ěve schéma č. 5 označené SOPě.“ nebo na str. 5Ř4 k pUipomínkám 
MČ Praha – BEchovice: „K části SOKP úsek 511: V PÚR ČR Ň00Ř, schválené 
usnesením vlády ČR č.řŇř ze dne Ň0.7.Ň00ř, je nezpochybnitelnE potvrzen 
stávající úsek Pražského okruhu ĚSOKPě na východE hl.mEsta mezi Horními 
Počernicemi a BEchovicemi jako součást Pražského okruhu ĚSOKPě- viz PÚR ČR 
Ň00Ř, schéma 5 - Doprava silniční. Na uvedený stávající úsek Pražského okruhu 
ĚSOKPě se napojují v PÚR ČR Ň00Ř vymezené koridory navazujících úsek] 
SOKP Ěve schématu 5 - Doprava silniční označené SOPě.“ Nebo k pUipomínkám 
MČ Praha – Satalice na str. 6ř1 „Ve ZprávE o uplatOování ZÚR schválené 
usnesením ZHMP č.10/77 ze dne 4.11.Ň011 není obsažen požadavek, aby v 
aktualizaci č. 1 byla Uešena variantní trasa Pražského okruhu ĚSOKPě. Hl. m. 
Praha není oprávnEno Uešit trasy dopravních koridor] na území jiného kraje, tj. v 
daném pUípadE na území StUedočeského kraje. V aktualizaci č. 1 ZÚR navržený 
koridor Pražského okruhu ĚSOKPě je koordinován se StUedočeským krajem. 
Koridor Pražského okruhu ĚSOKPě navržený v ůZÚR je v souladu s Politikou 
územního rozvoje ČR Ň00Ř. V PÚR ČR Ň00Ř v grafické části ve schéma č. 5 - 
Doprava silniční je potvrzen stávající úsek Pražského okruhu ĚSilničního okruhu 
kolem Prahyě mezi Horními Počernicemi a BEchovicemi na pražském území a 
dokonce je vyjádUen nikoliv jako koridor, ale jako jedna z položek v legendE 
zahrnutých pod "stav" Ěve schéma č. 5 označené SOKPě. Na tento stávající úsek 
Pražského okruhu ĚSOKPě se napojují v PÚR ČR Ň00Ř vymezené koridory 
navazujících úsek] SOKP. Tzv. regionální varianta Pražského okruhu ĚSOKPě, 
která je uvažovaná na území StUedočeského kraje, nevyužívá uvedený již 
zprovoznEný úsek okruhu u Počernic a BEchovic na pražském území a není proto 
s PÚR ČR Ň00Ř v souladu." 
 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné I. Obsah Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUepracování návrhu Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje 
hl. m. Prahy Ědále jen Zprávaě, do podoby, která bude splOovat požadavky na 
zprávu o uplatOování zásad územního rozvoje Ědále jen ZÚRě vyplývající z 
platných právních pUedpis] a odpovídající zásadnímu významu ZÚR jako 
nadUazené a základní územnE plánovací dokumentace hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaný NÁVRH ZPRÁVY O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
HL. M. PRůHY V UPLYNULÉM OBDOBÍ ĚTÍJEN 2014 – BTEZEN Ň017ě 
nesplOuje základní požadavky na zprávu o uplatOování ZÚR vyplývající z platných 
právních pUedpis], protože: 
1. Neobsahuje Uádné vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém 
období 
Ň. NeobjasOuje d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
ň. NeobjasOuje jednotlivé požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy 
 
ZÚR Ueší v Praze základní požadavky na celkové účelné a hospodárné 
uspoUádání území hlavního mEsta, a vztahy základní struktury hlavního mEsta k 
navazujícímu území StUedočeského kraje a koncepci celomEstsky i regionálnE či 
republikovE významné veUejné infrastruktury. ZÚR tak definují základní principy 
koncepce uspoUádání území hl. m. Prahy. 
ZÚR dále vymezují plochy a koridory celomEstského, republikového či 
mezinárodního významu. Jedná se zejména o plochy a koridory pro Prahu v]bec 
nejvýznamnEjších dopravních systém], systém] technické infrastruktury či o 
celomEstsky významné součásti a struktury krajiny hlavního mEsta. 
ZÚR jsou podUízeny Politice územního rozvoje ČR Ědále jen „PÚR“ě, zámEry 
republikového nebo mezinárodního významu vyplývající z PÚR musí být do ZÚR 
pUevzaty. ZÚR jsou naopak závazné pro poUízení zmEn platného územního plánu i 
poUízení nového územního ĚMetropolitníhoě plánu hl. m. Prahy. 
 
Politika územního rozvoje - stát ----------> Zásady územního rozvoje - kraj ----------
> Územní ĚMetropolitníě plán - obec 
 
Zpráva o uplatOování zásad územního rozvoje 
Vždy nejdéle do 4 let od vydání ZÚR nebo jejich poslední aktualizace je krajský 
úUad Ěv pUípadE Prahy pak Magistrát hl. m. Prahyě povinen vyhodnotit zkušenosti s 
uplatOováním, tedy s využitím ZÚR v rámci procesu územního plánování, 
posoudit, zda ZÚR stále dobUe plní sv]j účel a svou roli, zda stále splOují 
požadavky PÚR ČR, stavebního zákona, zejména cíl] a úkol] územního 
plánování, a všech právních pUedpis]. Zpráva o uplatOování ZÚR má také 
zhodnotit, zda ZÚR dostatečnE chrání hodnoty v území a zda pUispívají k 
udržitelnému rozvoji území hlavního mEsta. 
Výstupem zprávy o uplatOování ZÚR za uplynulé období m]že být 
Ě1ě konstatování, že ZÚR plní dobUe svou roli a není na nich tUeba nic mEnit 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude akceptována částečnE. 
Návrh Zprávy je zpracován a projednáván v souladu s platnými právními pUedpisy 
Ě§ 4Ň stavebního zákona, § ř vyhlášky č. 500/ Ň006 Sb. o územnE analytických 
podkladech, územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE 
plánovací činnostiě. 
ad 1ě Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období. 
ad Ňě D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy 
na základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 
4Ň odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu 
Ěstavební zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle 
výsledk] projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 
let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." 
ůktualizace č. 1 ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 
4ň/Ň014 usnesením č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
ad ňě Vlastní zd]vodnEní navrženého Uešení Ěkonkrétních úprav textové a grafické 
částiě bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí návrhové 
dokumentace ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
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ĚŇěpožadavek na dílčí zmEny v Uešení ZÚR, bez dopad] na celkovou koncepci 
ZÚR = požadavek na poUízení aktualizace ZÚR 
Ěňěpožadavek na poUízení zcela nových ZÚR v pUípadE, že je potUeba zmEnit 
celkovou koncepci ZÚR 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR tak m]že být zadáním pro aktualizaci stávajících 
anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Vyhodnocování uplatOování ZÚR za uplynulé období Ě kapitoly a, b, c, d zprávy o 
uplatOování ZÚRě ----------> Ě1ě Bez nárok] na úpravy ZÚR, ĚŇě Požadavek na 
poUízení aktualizace ZÚR, Ěňě Požadavek na poUízení nových ZÚR Ěkapitoly e, f, g, 
zprávy o uplatOování ZÚRě 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy za uplynulé období musí být UádnE 
projednána s mEstskými částmi, Ministerstvem pro místní rozvoj, s dotčenými 
orgány, které chrání veUejné zájmy vyplývající z platných právních pUedpis], se 
sousedními kraji, s obcemi sousedícími s krajem, pro který jsou ZÚR poUizovány, 
v pUípadE Prahy tedy s obcemi sousedícími s územím hlavního mEsta. 
Pro účely transparentního projednání musí Zpráva o uplatOování ZÚR v 
uplynulém období obsahovat UádnE zpracované vyhodnocení uplatOování ZÚR v 
uplynulém období, musí jednoznačnE, srozumitelnE transparentnE formulovat 
závEry a zjištEní tohoto vyhodnocení a musí obsahovat návrh na další postup. 
Dokud není provedeno Uádné a úplné vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém 
období, není možné navrhnout další postup, tedy navrhnout, zda ponechat ZÚR 
beze zmEny, nebo navrhnout poUízení aktualizace ZÚR nebo dokonce poUízení 
nových ZÚR. 
V pUípadE návrhu na poUízení aktualizace ZÚR nebo poUízení nových ZÚR se 
Zpráva o uplatOování ZÚR stává zadáním aktualizace ZÚR, resp. nových ZÚR a 
musí proto obsahovat jednoznačnE formulované požadavky na aktualizaci ZÚR či 
na nové ZÚR. 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné II. D]vody aktualizace ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme jasné vymezení d]vod], které vedou k aktualizaci ZÚR a pUesné 
vyjádUení vEcných úkol] aktualizace s jasným od]vodnEním a upozornEním, zda 
jsou či nejsou aktualizací na základE Zprávy mEnEny zásadní koncepce ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaná ZPRÁVů O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. 
PRůHY V UPLYNULÉM 
OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 – BTEZEN Ň017ě stanoví Ěby[ bez Uádného zd]vodnEníě 
potUebu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, a to zejména v tEchto oblastech: 
Ě1ě uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s ůktualizací č. 1 PÚR ČR schválenou 
vládou ČR 15. 4. Ň015 
ĚŇě úprava terminologie ZÚR hl. m. Prahy, aby byla zcela v souladu s platnými 
právními pUedpisy 
Ěňě zrušení bez náhrady „Obecných zásad územního rozvoje hl. m. Prahy“, které 
zejména definují základní koncepci uspoUádání Prahy a stanovují požadavky na 
koordinaci uspoUádání sídelní struktury Prahy, na strukturu center Prahy a na 
jednotlivé systémy mEsta, ale také na ochranu hodnot Prahy v navazujícím 
územním ĚMetropolitnímě plánu 
Ě4ě zrušení vybraných rozvojových oblastí zelenE 
Ě5ě rušení požadavk] na územní plán v rozvojových a transformačních oblastech 
Ě6ě provEUení vymezení územního sytému ekologické stability na nadregionální a 
regionální úrovni. 
Z vEcných požadavk] je tedy zUejmé, že byly vybrány selektivnE a výbEr 
nevychází z vyhodnocení a d]vody výbEru i požadavk] na zmEny nejsou zUejmé. 
SoučasnE není pochopitelné, proč Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
neobsahuje požadavky na Uešení nenaplnEných koncepcí ZÚR a dalších úkol] z 
ÚůP. 
 
NejčastEjšími d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR jsou 
Ě1ě nutnost uvést ZÚR do souladu se schválenou aktualizací PÚR ČR 
ĚŇě nutnost doplnit části ZÚR zrušené správními soudy 
Ěňě potUeba aktualizovat nEkteré vybrané aspekty ZÚR Ětypicky potUeba 
pUehodnotit vymezení nEkterého vybraného dopravního koridoru apod.ě 
Ě4ě potUeba komplexnE ĚcelkovEě revidovat Uešení ZÚR. 
 
Každý z výše uvedených d]vod] pro poUízení aktualizace ZÚR klade odlišné 
nároky na následné zpracování aktualizace ZÚR, zejména pak na rozsah a 
náročnost projednání aktualizace ZÚR. Zatímco uvedení ZÚR do souladu s PÚR 
ČR či náprava dílčích částí ZÚR zrušených správními soudy nebývá v zásadE 
problematická a vykazuje jen malá rizika komplikací v procesu projednání, 
aktualizace dílčích aspekt] ZÚR či komplexní revize ZÚR skýtají značné riziko 
komplikací v rámci projednání takové aktualizace ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
Návrh Zprávy je zpracován v souladu s platnými právními pUedpisy. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
V rámci aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy, nebude 
docházet ke zmEnE zásadních koncepcí, dochází pouze k dílčím úpravám, které 
reagují na novely zákon], vyhlášky, nové metodiky atd.. 
Úkoly vyplývající z problému v ÚůP budou do Zprávy doplnEny. 
 
K jednotlivým bod]m uvedeným v od]vodnEní pUipomínky uvádíme: 
ad 1. Nutná úprava dle ůktualizace PÚR č.1 - Vyplývá z § 41 odst. 4 stavebního 
zákona: "Kraj je povinen uvést do souladu zásady územního rozvoje s následnE 
schválenou politikou územního rozvoje....". 
ad Ň. Soulad s novelizovanými právními pUedpisy. 
ad 3. Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
ad 4. Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
ad 5. Rušení konkrétních požadavk] souvisí se znalostí území a Hl. m. Praha, 
obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou organizaci, pro 
zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. Proto v pUípadE 
hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková organizace zUízená 
hl. m. Prahou. Z d]vodu, že oba stupnE územnE plánovací dokumentace hl.m. 
Prahy zpracovává totožný projektant, bylo v návrhu Zprávy pUistoupeno k 
podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, kde k tomu byly odborné i 
procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost procesu aktualizace ZÚR hl. 
m. Prahy. 
ad 6. Vzhledem k nové metodice MŽP k problematice ÚSES bude novE 
vymezeno. 
 
 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné III. Vyhodnocení rizik spojených s aktualizací ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme vyhodnocení rizik spojených s variantami aktualizace ZÚR, zejména 
ve vztahu poUizování nového ĚMetropolitníhoě Územního plánu hl. m. Prahy a 
zajištEní právní kontinuity a jistoty pUi rozhodování v území. 
 
Od]vodnEní 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují požadavky ke ZprávE. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
Vyhodnocení rizik není součástí Zprávy o uplatOování ZÚR hl.m. Prahy. 
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S ohledem na Uízení rizik vyplývajících z poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy je 
tUeba citlivE zvážit náplO a rozsah aktualizace. Je žádoucí, aby aktualizace ZÚR 
hl. m. Prahy nenarušila proces soubEžnE probíhajícího poUízení nového územního 
ĚMetropolitníhoě plánu. V pUípadE nabytí účinnosti právE projednávané novely 
stavebního zákona bude možné poUizovat soubEžnE nový územní ĚMetropolitníě 
plán a aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadavky na zásahy do základních koncepcí uspoUádání kraje ĚPrahyě tak 
zvyšují riziko, že v pr]bEhu zpracování dojde k rozpor]m s dotčenými orgány a 
tím i k pr]tah]m v poUizování aktualizace ZÚR. 
K aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy je pUitom nutné pUistupovat zároveO s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy pUevezmou roli podkladu pro rozhodování v území v pUípadE, že 
nový územní ĚMetropolitníě plán Prahy nebude poUízen do doby ukončení platnosti 
v současné dobE platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního mEsta 
Prahy z roku 1řřř Ěpodle platné právní úpravy v roce Ň0Ň0, podle projednávané 
novely stavebního zákona v roce Ň0ŇŇě. 
Je tedy více než žádoucí zakotvit v ZÚR hl. m. Prahy základní zásady pro 
koordinaci rozvoje území hlavního mEsta Prahy, které by v pUípadE pUechodného 
období, kdy Praha nebude mít platný žádný územní plán, pUevzaly alespoO 
částečnE, v mEUítku celého mEsta, roli územního plánu. 
 
Rizika aktualizace ZÚR, která je zejména tUeba vyhodnotit 
1. Pokud by právE projednávaná novela stavebního zákona nevstoupila v 
účinnost, ohrozila by navrhovaná aktualizace ZÚR hl. m. Prahy harmonogram 
poUizování nového územního ĚMetropolitního plánuě: 
podle platného stavebního zákona je tUeba aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy na 
základE zprávy o jejím uplatOování zahájit ještE pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu, který bude muset odpovídat aktualizovaným ZÚR či až po 
jeho projednání s tím, že soulad Metropolitního plánu a ZÚR hl. m. Prahy zajistí 
zmEna Metropolitního plánu po vydání aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
První varianta by poUizování Metropolitního plánu významnE zdržela a zanáší 
riziko budoucích soudních pUezkum] s nepUedvídatelným výsledkem. 
Druhá varianta vyžaduje uvedení Metropolitního plánu do souladu s platnými ZÚR 
hl. m. Prahy a mEnEné koncepce ZÚR hl. m. Prahy budou zapracovány až v 
komplexní aktualizaci Metropolitního plánu či jeho zmEnami. 
Teoreticky je možné pUipravovat Metropolitní plán ve dvou variantách, podle 
stávajících a podle aktualizovaných ZÚR hl. m. Prahy, ale tento postup je náročný 
právnE, administrativnE i ekonomicky a vyžaduje shodu poUizovatele se 
zpracovatelem. 
V pUípadE, že by novela stavebního zákona nevstoupila v platnost, je nezbytné 
zahájit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy bu@ pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu anebo až po veUejném projednání. 
V pUípadE účinnosti novely stavebního zákona bude situace z tohoto hlediska 
pUíznivEjší, nebo[ návrh novely stavebního zákona umožOuje soubEžné poUízení 
ZÚR a vydání územního plánu na území hl. m. Prahy. PUesto pUedjímání výsledk] 
soubEžného projednání územního plánu a aktualizace zásad územního rozvoje 
m]že vést k situaci, kdy by musel být územní plán pozdEji dle § 5ň odst. 6 
stavebního zákona zamítnut. 
Ň. Toto riziko lze do značné míry vyloučit v pUípadE, že dojde pouze k 
minimalistické aktualizace ZÚR hl. m. Prahy Ěpouze uvedení do souladu s 
Politikou územního rozvoje ČR a judikatur správních soud]ě, z níž nevyplývají 
žádná zvláštní rizika pUi poUizování. 
ň. V pUípadE, že by byla zvolena cesta komplexní a tedy vEcnE rozsáhlé 
aktualizace ZÚR hl. m. Prahy anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy, se Praha 
vystavuje riziku, že v pr]bEhu projednávání aktualizace nebo nových ZÚR hl. m. 
Prahy dojde k rozpor]m s nadUazenými správními orgány, mEstskými částmi a 
veUejností. 
4. V pUípadE komplexní aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, která by zasáhla i koncepci 
ZÚR hrozí soudní pUezkum, zda se jedná o aktualizaci ZÚR nebo skrytE o 
poUízení zcela nových ZÚR. 
5. Ke zprávE o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je tUeba pUistupovat s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy obstály pUi soudních pUezkumech a je tUeba je chápat jako 
stabilizující prvek územního plánování hl. m. Prahy. Z hlediska Uízení rizik pUi 
poUizování územního plánu hl. m. Prahy proto není vhodné do ZÚR Prahy 
zasahovat. Všechna pozitiva, kterých je možné komplexní aktualizací ZÚR hl. m. 
Prahy dosáhnout, nevyvažují rizika otevUení soudních pUezkum] v situaci, kdy 
není jisté, že Praha bude mít po roce Ň0Ň0, resp. po roce Ň0ŇŇ platný územní 
plán. 

Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy, Zpráva je zpracovaná v 
souladu s § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. o územnE analytických podkladech, 
územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu je kontinuita zaručena. Územní 
plán hl.m. Prahy - Metropolitní plán musí být s nadUazenou územnE plánovací 
dokumentací v souladu. 
 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné IV. Požadavky na ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
S ohledem na mimoUádný význam ZÚR hl. m. Prahy pro koordinaci rozvoje území 
hl. m. Prahy a pro rozhodování zmEnách v území v pUípadE skončení platnosti 
územního plánu hlavního mEsta požadujeme zachovat a dále podstatnE posílit 
koordinační roli ZÚR hl. m Prahy. 
V požadavcích na aktualizaci pak požadujeme soustUedit se v ZÚR hl. m. Prahy 
na cizelaci, zpUesnEní a doplnEní podmínek pro rozhodování o zmEnách v území 
pUedevším v tEchto oblastech a tematických okruzích: 
- Stanovení cílového uspoUádání sídelní struktury mEsta - určení cílové pozice, 
role a významu jednotlivých mEstských částí v sídelní struktuUe hlavního mEsta, 
určení cílového uspoUádání center a jejich vzájemných prostorových a provozních 
vazeb a určení cílového vztahu struktury osídlení hlavního mEsta k osídlení 
navazujícího území StUedočeského kraje, se zvláštním zUetelem na obce v 
metropolitním regionu Prahy. 
- Ochrana a rozvoj hodnot celomEstského významu – jednoznačná identifikace 
pUírodních/krajinných, kulturních/historických a civilizačních hodnot celomEstského 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
Není možné pUedjímat co nastane, až skončí platnost Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy. V současnosti se poUizuje nový ÚP hl.m. Prahy. 
ZÚR jsou platnou územnE plánovací dokumentací, zpracované dle platných 
právních pUedpis], s jasnE stanovenými požadavky na účel, obsah a podrobnost 
zpracování Ě§ ň6 SZ, §6 - 10 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. včetnE pUílohy č. 4ě. ZÚR 
nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem ÚP, RP nebo navazujícím 
rozhodnutím. 
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významu, se zvláštním zUetelem k hodnotám, jejichž ochrana nevyplývá z obecnE 
závazných právních pUedpis], včetnE stanovení jednoznačných podmínek jejich 
ochranu a režimu rozhodování o zmEnách v území ve vztahu k pUedmEt]m a 
cíl]m jejich ochrany. 
- Koncepce veUejné infrastruktury celomEstského, nadmístního i republikového 
významu – funkčnE a prostorovE ucelená a robustní koncepce celomEstské a 
regionálnE či republikovE významné veUejné infrastruktury, tedy dopravního 
systému mEsta, systému zásobování mEsta sítEmi technické infrastruktury, ale 
také systému celomEstsky, regionálnE i republikovE významného občanského 
vybavení a veUejných prostranství, to vše se zvláštním zUetelem na zajištEní vazeb 
na území StUedočeského kraje a celé České republiky. 
- Koncepce zelené infrastruktury celomEstského i nadmístního významu – 
koncepce celomEstsky významných krajinných struktur a systému zelenE, se 
zvláštním zUetelem na krajinné vazby na území v zázemí hlavního mEsta. 
- PodmínEnosti rozvoje území realizací veUejných infrastruktur celomEstského / 
nadmístního významu – zajištEní časové koordinace rozvoje území hlavního 
mEsta, resp. jeho vybraných částí a území vzhledem k nárok]m na rozvoj a 
podmínEnosti realizací celomEstsky nebo regionálnE významných systém] 
veUejné infrastruktury. 
- PodmínEnost veUejné dopravní infrastruktury celomEstského, nadmístního i 
republikového významu realizací ochranné zelenE a dalších prvk] k eliminaci 
negativních dopad] z tEchto staveb. 
 
Od]vodnEní 
ZÚR hl. m. Prahy jsou závazné pro poUizování a vydávání Územního plánu hl. m. 
Prahy a regulačních plán]. Všechny zmEny současnE platného Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy, jakož i novE poUizovaný Územní plán hl. m. Prahy 
ĚMetropolitní pláně musí být plnE v souladu s platnými Ěvydanýmiě ZÚR hl. m. 
Prahy, ve znEní všech jejích aktualizací. 
Praha je zároveO krajem i obcí, proto se pro Prahu poUizují a vydávají ZÚR i 
územní plán. Zatímco ve všech krajích České republiky mimo Prahu slouží 
zásady územního rozvoje pro koordinaci územnE plánovací činnosti mezi 
jednotlivými obcemi na území pUíslušného kraje, včetnE vazeb daného kraje na 
území sousedních kraj] či stát], v pUípadE hl. m. Prahy slouží ZÚR ke koordinaci 
rozvoje vlastního území hlavního mEsta, včetnE koordinace rozvoje území hl. m. 
Prahy ve vztahu k území sousedního StUedočeského kraje, zejména pak ve 
vztahu k území obcí pUiléhajících k obvodu hlavního mEsta. Ekvivalentem ke 
koordinaci územnE plánovací činnosti mezi jednotlivými obcemi v krajích mimo 
Prahu je v Praze de facto koordinace prostorových a provozních vztah] mezi 
územími jednotlivých mEstských částí. Zatímco v krajích mimo Prahu se 
záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí všechny ty, které svým 
významem, rozsahem nebo využitím ovlivOují území více obcí, v pUípadE hl. m. 
Prahy se záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí ty, které mají 
celomEstský význam Ěviz též „plocha nadmístního nebo republikového významu“ 
dle § Ň odst. Ě1ě písm. hě stavebního zákonaě. 
ZÚR hl. m. Prahy tak Ueší shodné území, jako Ueší Územní plán hl. m. Prahy, ZÚR 
hl. m. Prahy se ovšem zabývají výhradnE záležitostmi celomEstského významu, a 
tedy záležitostmi koordinujícími rozvoj území hl. m. Prahy jako celku, v 
celomEstských souvislostech a souvislostech pUesahující hranici hl. m. Prahy do 
sousedního StUedočeského kraje. ZÚR pUitom zároveO v souladu s § ň6 odst. Ěňě 
stavebního zákona “koordinují územnE plánovací činnost obcí“, v pUípadE Prahy, 
která je sama obcí, je tak povinností ZÚR v nadmístních/celomEstských 
souvislostech a vztazích stanovit jednoznačný rámec pro územní plán hlavního 
mEsta. ZÚR hl. m. Prahy stanoví účelné a hospodárné uspoUádání území hlavního 
mEsta, vymezí tedy systém center a vzájemné vztahy mezi nimi, vymezí hlavní 
rozvojová území, území krajiny anebo území s nutným specifickým pUístupem k 
jejich rozvoji a pro všechna tato území stanoví podrobné podmínky a úkoly pro 
územní plánování, které musí být následnE detailnE naplnEny v územním plánu, 
resp. v regulačních plánech. 
ZÚR dále vymezí plochy a koridory nadmístního a celomEstského významu pro 
dopravní či technickou infrastrukturu, protipovodOová opatUení, územní systém 
ekologické stability či další vybrané celomEstsky významné systémy v území. 
Cílem je pUitom vytvoUit územní podmínky pro fungování a další kvalitativní i 
kvantitativní rozvoj systém] zajiš[ujících fungování hl. m. Prahy jako celku a 
integraci hl. m. Prahy do širších územních struktur sousedního StUedočeského 
kraje, potažmo celého státu. 
Projednávaný Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v podobE, v jaké je 
pUedkládán, naopak pUedstavuje zásadní ohrožení výše uvedené zásadní 
koordinační role ZÚR hl. m. Prahu ve vztahu k územnE plánovací činnosti a 
rozvoji území hl. m. Prahy. Navrhováno je vypuštEní Uady podmínek pro následné 
rozhodování o zmEnách v území a úkol] pro podrobnEjší ÚPD, nEkteré systémy v 
území zakotvené v platných ZÚR hl. m. Prahy jsou bez dalšího zd]vodnEní 
označovány za místního významu a jsou tak navrženy k vypuštEní. Namísto 
snahy o cizelaci, zpUesnEní a doplnEní dalších úkol] pro následné rozhodování o 
zmEnách v území jsou tak robustnost a koordinační role stávajícího znEní ZÚR hl. 
m. Prahy spíše oslabovány. Hrozí tak, že bez návazného územního plánu 
hlavního mEsta nebudou ZÚR hl. m. Prahy samy o sobE pUípadnE schopné sloužit 
jako relevantní podklad pro rozhodování o zmEnách v území. 
Podle platného znEní stavebního zákona skončí platnost současného Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Ěschválený ř. ř. 1řřřě dne ň1. 1Ň. Ň0Ň0. 
MomentálnE v Poslanecké snEmovnE Parlamentu ČR projednávaná novela 
stavebního zákona pUedpokládá prodloužení platnosti všech územních plán] 
schválených pUed 1. 1. Ň007 do konce roku Ň0ŇŇ, tedy o další dva roky. PUijetí a 
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účinnost právE projednávané novely stavebního zákona jsou však nejisté a nelze 
s nimi v tuto chvíli s jistotou počítat. 
Praha poUizuje nový Územní plán hl. m. Prahy ĚMetropolitní pláně, jeho poUízení je 
však ve značném časovém prodlení oproti p]vodnE pUedpokládanému 
harmonogramu, a proto je v současné dobE v podstatE jisté, že Metropolitní plán 
nebude účinný pUed uplynutím lh]ty účinnosti současnE platného ÚPSÚ hl. m. 
Prahy, tedy do ň1. 1Ň. Ň0Ň0. S velkou mírou pravdEpodobnosti lze pUedpokládat, 
že Metropolitní plán nebude účinný ani do pUípadné prodloužené lh]ty ň1. 1Ň. 
2022. 
S ohledem na výše uvedené Praha čelí reálné hrozbE, že od 1. 1. Ň0Ň1 nebo od 
1. 1. Ň0Ňň Ěv závislosti na pUípadné účinnosti momentálnE projednávané novely 
stavebního zákonaě bude zcela bez územního plánu. Rozhodování v území se 
pak v tom pUípadE kromE pUíslušných ustanovení stavebního zákona, zejména cíl] 
a úkol] územního plánování, a kromE Pražských stavebních pUedpis] bude Uídit 
právE zásadami územního rozvoje. 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné V. Obsah kapitoly 
aě Vyhodnocení uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na 
základE kterých byly ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení 
pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území 
 
a. 1 Zásadní pUipomínka 
Doporučujeme identifikovat všechny konkrétní nové skutečnosti, vyplývající ze 
zmEn podmínek v uplynulém období a zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení 
konkrétních vliv] identifikovaných nových skutečností na formální obsah i vEcné 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na pUípadnou 
aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR nestačí pouze uvést prostý výčet 
legislativních pUedpis] a dalších dokument], které se v uplynulém období zmEnily. 
Je nezbytné identifikovat zcela konkrétnE jednotlivé podmínky, které se zmEnou 
tEchto pUedpis] a dokument] zmEnily a formulovat vliv tEchto podmínek na 
formální i vEcný obsah ZÚR hl. m. Prahy. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období a také bude doplnEno 
vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území. 
Dále ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné a. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z novel všech 
relevantních právních pUedpis] s účinností v uplynulém období, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Doporučujeme 
pUitom zabývat se kromE uvedené novely vyhlášky č. 45Ř/Ň010 Sb., kterou se 
mEní vyhláška č. 500/Ň006 Sb. dále napU. novelou zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o 
ochranE zemEdElského p]dního fondu, novelou zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích a dalšími, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme mezi legislativními pUedpisy, 
které byly v uplynulém období zmEnEny/aktualizovány a mohly by mít vliv na 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, napU. novelu zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o ochranE 
zemEdElského p]dního fondu Ězákony č. 41/Ň015, resp.1Ř4/Ň006 Sb., kterými se 
mEní zákon č. ňň4/1řřŇ Sb.ě, nebo napU. novelu zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích Ězákon č. Ň6Ř/Ň015 Sb., kterým se mEní zákon č. 
1ň/1řř7 Sb.ě, kterým se ruší označení všech „rychlostních silnic“, a mnohé další. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Návrh aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, který vyplyne za schválené Zprávy, bude 
zpracován v souladu s platnou legislativou. 
 
 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné a. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. porovnat výsledky prognózy zpracovatele s výsledky projekce z 
ČSÚ, Ň. identifikovat konkrétní nové skutečnosti, které z nich vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedeno, že „je k dispozici 
nová Prognóza vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy“. Není objasnEno, v čem 
se zjištEní nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy liší od 
skutečností, na základE nichž byly zpracované v současné dobE platné ZÚR hl. 
m. Prahy. Není ani objasnEno, zda z nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. 
m. Prahy vyplývají nEjaké konkrétní nároky na Uešení ZÚR hl. m. Prahy. 
UpozorOujeme, že kromE prognózy zpracované pUímo v IPR existuje i Projekce 
obyvatelstva v Hlavním mEstE Praze do roku Ň050 Ěz ledna Ň014ě, zpracovaná 
jedním ze tUí renomovaných prognostických pracoviš[ v ČR - Českým statistickým 
úUadem. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Prognóza byla zpracována Univerzitou Karlovou a jejím podkladem byly data ČSÚ. 
Prognóza byla použita proto, že obsahuje i podrobnEjší údaje než data z ČSÚ. 
Jedná se o údaje o imigraci - pUír]stky obyvatel plynoucími s dostEhování do 
Prahy z ČR i s pUedpokladem stEhování mimo ČR. Jde tedy o prognózu, která Ueší 
komplexnE pUír]stek obyvatelstva ve tUech variantách vývoje do horizontu roku 
Ň050 a tyto pUír]stky i prostorovE distribuuje v rámci obce - hl. m. Prahy. 
Vyplývá z ní, z její stUední varianty, že i nadále bude r]st počet obyvatel Prahy jako 
v posledních cca. Ň0 letech, že je tedy potUeba navržené stavby a zaUízení 
technické, dopravní i občanské vybavenosti realizovat a rozhodnE je neredukovat. 
ObdobnE se nemEní, až na výjimky - a to spíše lokální Ěmístní, na úrovni MČě, 
požadavky na rozvojové plochy, oblasti a osy. 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné a. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zd]vodnit „potUebu provEUení vymezení regionálního a 
nadregionálního ÚSES“, zejména specifikovat konkrétní nové skutečnosti, které 
vyvolávají uvedenou potUebu, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy v oblasti ÚSES. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedena „potUeba 
provEUení vymezení regionální a nadregionální úrovnE ÚSES“. 
Tato potUeba není nijak zd]vodnEna ani jinak objasnEna. Nová potUeba uvedení 
regionální a nadregionální úrovnE ÚSES do souladu s legislativou je ponEkud 
pUekvapivá, protože ÚSES byl do ZÚR hl. m. Prahy nepochybnE zpracován v 
souladu se zák. 114/1řřŇ Sb. a provádEcí vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. Není 
zUejmé, jaké nové skutečnosti pro vymezení regionálního a nadregionálního 
ÚSES vyplývají z “aktuální oborové metodiky”. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 
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48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné a. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících ze 
schváleného nového Strategického plánu hl. m. Prahy, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme napUíklad Strategický plán 
hlavního mEsta Prahy, schválený Zastupitelstvem hl. m. Prahy Ň4. 11. Ň016. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Nejedná se o novou skutečnost/podmínku. 
Strategický plán, neboli plán rozvoje obce je nástrojem majetkové politiky a 
oborových politik mEsta. 
Nejedná se o nový Strategický plán hl.m. Prahy ale o ůktualizaci Strategického 
plánu Ň00Ř. 
Z výstup] obsažených v aktualizaci Strategického plánu nevyplývá žádná nová 
podmínka, která by mEla být Uešena ůktualizací ZÚR hl.m. Prahy. 
 
 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné a. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení relevantní judikatury správních soud] k 
návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, kterými se vydávají ZÚR, resp. 
aktualizace ZÚR, v uplynulém období, včetnE specifikace konkrétních nových 
skutečností, které z judikatury pro Uešení ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
judikatury správních soud] k návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, 
kterými se vydávají ZÚR, resp. aktualizace ZÚR, v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Právní Uád je v ČR hierarchicky uspoUádán - právo Evropské unie, ústavní 
poUádek, mezinárodní smlouvy, zákonné právní pUedpisy a podzákonné právní 
pUedpisy. Judikatura není pramenem práva. Judikatura upUesOuje výklad zákon], 
ale nejsou to zákony ani podzákonné právní pUedpisy. 
Tato problematika není součástí Zprávy. 
 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné a. 7 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z rozvoje 
StUedočeského kraje v uplynulém období, se zamEUením na koordinaci ZÚR hl. m. 
Prahy se ZÚR StUedočeského kraje a se zohlednEním Integrované strategie pro 
ITI Pražské metropolitní oblasti. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
rozvoje StUedočeského kraje v uplynulém období, zejména pak z rozvoje 
bezprostUedního zázemí hl. m. Prahy. 
V této souvislosti pUipomínáme, že v uplynulém období došlo ke zrušení nEkterých 
částí ZÚR StUedočeského kraje, včetnE napU. zrušení plochy rozvoje letištE Praha 
– RuzynE, silničního okruhu kolem Prahy v severozápadním a severovýchodním 
sektoru či koridoru železniční tratE č. ŇŇ1: úsek Praha – Strančice, s velmi úzkými 
vazbami na území hl. mEsta Prahy. MomentálnE je projednávána ůktualizace č. Ň 
ZÚR StUedočeského kraje, která výše uvedené soudem zrušené části ZÚR 
StUedočeského kraje novE vymezuje. 
Dále pUipomínáme existenci ITI Pražské metropolitní oblasti Ěviz https://rsk-
sk.cz/integrovane- nastroje/iti-prazske-metropolitni-oblasti/). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavky nebudou akceptovány. 
PoUizovaná ůktualizace č. Ň ZÚR StUedočeského kraje je v souladu s platnými 
ZÚR hl.m. Prahy. 
Vyhodnocení koordinace se ZÚR StUedočeského kraje není pUedmEtem Zprávy. 
ITI - Integrované územní investice ĚIntegrated Territorial Investmentsě jsou 
nástrojem EU v rámci programovacího období Ň014-2020, kdy jsou investice 
smEUovány do tzv. Metropolitních region]. V pUípadE Prahy jde o spolupráci se 
StUedočeským krajem a obcemi kolem Prahy, kde ve vymezeném regionu lze 
použít ITI k financování projekt] , ale jen v souladu se strategií ITI pro metropolitní 
region Prahy a StUedních Čech. Jde o nástroj finanční, který je smEUován do tUí 
oblastí Ěškolství, ochrana proti povodním, dopravní stavby- napU. P+Rě a vEtšina 
investic je realizována na území StUedočeského kraje. PUímý vliv ITI na územní 
plánování respektive na aktualizaci ZÚR a jejich naplOování není. 
 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné a.Ř Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území, včetnE 
formulace závEr], zda zmEny podmínek za uplynulé období vyvolávají 
pUedpokládaný negativní dopady na udržitelný rozvoj území a pUípadnE jaké. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v]bec provedeno 
„vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území“. 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se v této vEci nelze odkázat na 
stanovisko pUíslušného orgánu ochrany životního prostUedí, poUizovatel Zprávy o 
uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy na základE vyhodnocení 
podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, vyhodnotit pUípadný negativní 
vliv tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území. PUíslušný orgán ochrany životního 
prostUedí posuzuje pUípadné negativní vlivy vyplývající ze zmEn podmínek v 
uplynulém období pouze na životní prostUedí, resp. na evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Poslední odstavec v kapitole aě Zprávy bude pUeformulován. 
 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné VI. Obsah kapitoly 
bě Problémy k Uešení v ZÚR vyplývající z územnE analytických podklad] 
 
b.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme kapitolu bě zpracovat d]slednE a UádnE na základE rozboru 
„Problém] k Uešení nástroji územního plánování“ provedeného v kapitole 1111 ň. 
ůktualizace ÚůP hl. m. Prahy. Zvláštní zUetele jsou hodny zejména následující 
„problémy k Uešení nástroji územního plánování“ : 
- ůbsence koordinace rozvoje bydlení a dalších aktivit v rámci mEsta a 
pUímEstského území Ěs. 5ě; 
- neúplná a nedostatečná kapacita dopravní a technické infrastruktury v rámci 
metropolitního regionu a Ěnedostatečnáě návaznost na hlavní evropské sítE Ěs. 5ě; 
- zvýšení významu železnice v regionální dopravE Ěs. 5ě; 
- problém stanovení zd]vodnEného limitu r]stu počtu obyvatel Prahy a jejích 
mEstských částí s ohledem na omezení vyplývající z pUírodních podmínek, zdroj], 
dopravní obsluhy a životního prostUedí Ěs. 7ě; 
- nedostatek les] s ohledem na potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského 
kraje, vysoká rekreační zátEž stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch Ěs. 7ě; 
- celkové pUetížení centra mEsta dopravou, nepUíznivé prostorové aspekty 
dopravních staveb Ěs. řě; 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Kapitola bude rozšíUena a budou konkretizovány problémy vyplývající z aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR hl. m. Prahy Ueší jen vybrané 
problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR náležetě. 
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- dlouhodobE nedokončené koncepce významných mEstských lokalit a sídlištních 
založení, nedostatečné využití jejich potenciálu Ěs. řě; 
- vznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené mEstské prostUedí a 
generující zvýšené nároky na dopravní obsluhu Ěs. 11ě; 
- tlak na novou pUevážnE monofunkční zástavbu v nezastavitelném území, kde do 
budoucna není zajištEna kvalitní kolejová veUejná doprava a tím zvyšující se 
nároky na individuální automobilovou dopravu ĚnapU. Šeberov, HrnčíUe, Újezd, 
KUeslice, Pitkoviceě Ěs. 15ě; 
- neexistence značné části Pražského okruhu zp]sobuje pUetrvávající zatížení 
území mEsta tranzitní automobilovou dopravou Ěs. 15ě; 
- absence kvalitních tangenciálních Ěkolejovýchě spojení MHD mezi jihozápadní a 
jižní částí mEsta, mezi severozápadní a severní částí mEsta mimo oblast 
rozšíUeného celomEstského centra, která by pUispEla k odlehčení dopravního 
systému v centru mEsta Ěs. 15ě; 
- chybEjící další kapacitní kolejové propojení v jižní části Prahy s centrem mEsta, 
které by snížilo rozsah autobusové MHD a nabídlo rovnEž alternativní trasu pro 
pUípad opravy Nuselského mostu Ěs. 15ě; 
- nedokončená pUestavba železničního uzlu Praha, omezená kapacita 
železničního uzlu Balabenka ve vztahu k Novému spojení, komplikované 
podmínky pro zkapacitnEní železničního uzlu Praha v centrální oblasti mEsta Ěs. 
15); 
- absence železničního propojení letištE Praha/RuzynE a kvalitního železničního 
spojení Praha–Kladno (s.15); 
- nekoordinovaný postup pUi rozvoji velkých komerčních a logistických aktivit v 
kontaktním území Prahy Ěs. Ň0ě; 
- nedostatečná podpora vzniku polyfunkční struktury mEstské zástavby v 
mEstských a čtvr[ových centrech, která je zárukou lepších podmínek pro 
celodenní bezpečnost Ěs. Ň0ě; 
- vytvoUit podmínky pro posílení vodárenské infrastruktury ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- zajistit územní podmínky pro umístEní potUebných plošných zaUízení a liniových 
vedení elektrizační soustavy Ěs. 17ě; 
- vytvoUit podmínky pro zkapacitnEní plnE菜  vyažených nebo pUeažených lokálních 
ČOV nebo pUepojení na stokový systém hl. m. Prahy ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- a omezovat kompaktní urbanizaci v okrajových částech Prahy a vytvoUit 
podmínky pro možnost realizace protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru (s. 17). 
 
Od]vodnEní 
V kapitole bě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden pouze 
jeden problém vyplývající ze ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. 
m. Prahy. V kapitole 11ň1 ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy je pUitom uvedeno 
celkem 1Ň okruh] problém] k Uešení v územnE plánovacích dokumentacích. 
VýbEr pouze jednoho problému není nijak objasnEn, stejnE tak jako není 
objasnEno, proč se Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nezabývá dalšími 
problémy k Uešení uvedenými v ň. aktualizaci ÚůP hl. m. Prahy relevantními pro 
Uešení v ZÚR. Pro účely vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUitom nejsou 
využity ani „Problémy k Uešení nástroji územního plánování“ formulované pro 
jednotlivé tematické okruhy v kapitole 1111 sekce 1100 „Hodnoty a problémy“ ň. 
aktualizace ÚůP hl. m Prahy. 
Z provedené hlubší analýzy ň. aktualizace ÚůP hl. m Prahy lze s jistotou 
konstatovat, že uvedení jediného problému uvedeného ve ZprávE o uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. m. Prahy není dostatečným vyhodnocením 
problém] k Uešení v ZÚR vyplývajících z ÚůP. 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné VII. Obsah kapitoly 
cě Vyhodnocení souladu ZÚR s Politikou územního rozvoje ČR 
 
c.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
republikovými prioritami územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území stanovenými v Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1, 
schválené vládou ČR dne 15. 4. Ň015. Požadujeme Ň. formulovat konkrétní 
požadavky na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1. PUitom Požadujeme 
zamEUit se na návrh implementace novE stanovených republikových priorit č. 
Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uvedeno prosté konstatování, 
že „v rámci zpracování ůktualizace ZÚR bude provEUen soulad s republikovými 
prioritami PÚR ČR“. To nelze považovat za naplnEní požadavku § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. „vyhodnotit soulad ZÚR s politikou územního rozvoje“. Konstatování 
pUitom pUedjímá, že platné ZÚR hl. m. Prahy nejsou v souladu s PÚR ČR a že je 
tak nutné poUídit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Návrh na poUízení aktualizace ZÚR 
pUitom má vyplynout až z povedeného vyhodnocení souladu ZÚR s platnou 
Politikou územního rozvoje ČR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné c. 2 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
obecnými kritérii a podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
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územní plánování uvedenými v čl. ĚňŘě a v čl. Ěňřě PÚR ČR ve znEní její 
Aktualizace č. 1. 
Požadujeme Ň. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
úkoly pro územní plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro 
Metropolitní rozvojovou oblast Praha. 
 
Od]vodnEní 
Nelze se spokojit se závEry vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s vymezením 
rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí dle PÚR ČR, které se 
omezují na požadavek na pUejmenování rozvojové oblasti OB1. 
UpozorOujeme, že v ůktualizaci č. 1 PÚR došlo k aktualizaci a doplnEní nEkterých 
obecných kritérií a podmínek pro rozhodování o zmEnách v území uvedených v čl. 
ĚňŘě a úkol] pro územní plánování uvedených v čl. Ěňřě PÚR ČR. 
UpozorOujeme dále, že v ůktualizaci č. 1 PÚR ČR byly pro Rozvojovou 
metropolitní oblast Praha stanoveny novE tUi úkoly pro územní plánování. Návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR se má mimo jiné zabývat i vyhodnocením plnEní úkol] 
pro územní plánování stanovených v PÚR ČR pro pUedmEtnou Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, by[ by mElo být konstatováno, že nEkterý z úkol] pro 
územní plánování dosud nebyl zodpovEdnými orgány splnEn ĚnapU. že zatím 
nebyla poUízena požadovaná územní studieě. 

Požadavek bude částečnE akceptován. 
1. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s obecnými kritérii a 
podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro územní plánování 
stanovenými v platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy 
součástí od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEno jaké články jsou oproti PÚR ČR Ň00Ř v platné PÚR 
zmEnEny. 
Ň. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s úkoly pro územní 
plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné c.ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení pUípadných širších územních vliv] vymezení 
nové rozvojové osy OS5a Rozvojová oblast Praha – Jihlava v ůktualizaci č. 1 
PÚR ČR na strukturu, infrastrukturu a obslužnost území hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
UpozorOujeme, že v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR ke zmEnE zaUazení území hl. 
m. Prahy ve struktuUe osídlení ČR, byla novE vymezena rozvojová oblast OS5a 
Rozvojová oblast Praha – Jihlava podél dálnice D1. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Tato osa se území hl.m Prahy netýká v souladu s vymezením rozvojové osy OS5a 
v PÚR ČR, v platném znEní: "Obce mimo rozvojové oblasti s výraznou vazbou....". 
Celé území Hl.m. Prahy je v PÚR ČR, v platném znEní, vymezeno jako rozvojová 
oblast OB 1 Metropolitní rozvojová oblast Praha. 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné VIII. Obsah kapitoly 
dě Vyhodnocení návrh] mEstských částí na aktualizaci ZÚR 
 
d.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zapracovat do kapitoly dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
kromE požadavk] mEstských částí uplatnEných v rámci projednání návrhu Zprávy 
o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy rovnEž návrhy a podnEty na aktualizaci ZÚR hl. 
m. Prahy týkající se jednotlivých mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 
Požadujeme k tomu využít zejména bohatou agendu pr]bEžných konzultací 
rozpracovaného návrhu nového Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s 
mEstskými částmi. 
 
Od]vodnEní 
V kapitole dě Zprávy o uplatOování ZÚR se obvykle kromE požadavk] mEstských 
částí uplatnEných ve lh]tE pro projednání Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
uvádEjí též návrhy a požadavky mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR v uplynulém období. Je 
nepochybné, že Uada návrh] na aktualizaci ZÚR z pohledu mEstských částí 
jednoznačnE vyplývá napU. z konzultací rozpracovaného návrhu nového 
Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s mEstskými částmi. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
PoUizovatel neobdržel žádné požadavky MČ na aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy. 
Vzhledem k rozdílní podrobnosti ÚP a ZÚR není možné pUipomínky vznesené v 
rámci konzultací k novému Územnímu plánu hl.m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě 
použít k Zásadám územního rozvoje hl.m  Prahy. Tyto konzultace probíhaly nad 
rámec zákonem stanoveného postupu mezi zpracovatelem ÚPD a MČ, bez účasti 
poUizovatele. Tato jednání se týkala pouze návrhu Uešení Metropolitního plánu a 
byla mimo proces poUizování ÚPD. 
 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné IX. Obsah kapitoly 
eě Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR, vč. požadavk] 
na VVURÚ, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování nových 
ZÚR, vč. požadavk] na VVURÚ 
 
e.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUed vlastní formulací požadavk] a podmínek pro zpracování návrhu 
aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR zpracovat UádnE a úplnE 
kapitoly aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR musí být vždy formulována na základE 
podrobného a úplného vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období 
zpracovaného v kapitolách aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR. ZávEry 
vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě, 
bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR jsou základním podkladem pro formulaci 
dalšího postupu, včetnE konkrétních požadavk] a podmínek pro zpracování 
návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR. 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedené v kapitolách aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je neúplné a není proto dostatečné pro 
formulaci jednoznačných a zd]vodnitelných požadavk] a podmínek pro 
zpracování návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v podrobnosti náležející dokumentaci ZÚR doplnEny kapitoly aě, 
bě, cě a dě dle uplatnEných vyjádUení, pUipomínek a požadavk]. 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné e. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme na úvod kapitoly eě doplnit stručné shrnutí hlavních závEr] a zjištEní 
z kapitol aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, včetnE porovnání 
možností dalšího postupu a zd]vodnEní, proč je požadovaná právE aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy a v jakém rozsahu. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má mimo jiné na základE vyhodnocení 
uplatOování ZÚR provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR 
objasnit závEry vyhodnocení zmEn podmínek v území v uplynulém období a 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Vzhledem k tomu, že ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé 
schválené Zprávy body aě až hě, nebudou hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě 
Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 
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navrhnout a zd]vodnit další postup územnE plánovací činnosti ve vztahu k ZÚR 
Ěbez požadavk] na úpravu Uešení ZÚR / požadavky na aktualizaci ZÚR / 
požadavky na poUízení zcela nových ZÚRě. 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné e. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zakomponovat do požadavk] na zpracování aktualizace ZÚR nebo 
nových ZÚR d]slednE všechny požadavky na formální i vEcné Uešení ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývající z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má v souladu s § ř Vyhlášky č. 500/2006 
Sb. obsahovat požadavky na všechny úpravy ZÚR. Tada závEr] a zjištEní z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období uvedených v 
kapitolách aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v kapitole 
e) uvedena. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Jak bylo uvedeno výš  Ěviz. pUedchozí odstavecě, vzhledem k tomu, že ůktualizace 
ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé schválené Zprávy body aě až hě, nebudou 
hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné e. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme striktní a definitivní požadavky na úpravy textu ZÚR zobecnit a 
ponechat tak dostatečnou volnost zpracovateli a poUizovateli aktualizace ZÚR pro 
provEUení úprav text] v potUebných vEcných souvislostech. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR obsahuje v bodech ň., 4. a 5. zcela striktní 
a definitivní požadavky na dílčí formulační zmEny textu, uvedené jako vlastní 
zmEnový text aktualizace ZÚR. Takový postup je v praxi dosti neobvyklý, návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR tak zcela nepodloženE a neod]vodnEnE pUedjímá 
vlastní vEcné Uešení aktualizace ZÚR a výsledek procesu poUizování aktualizace 
ZÚR a nedává tak projektantovi ani poUizovateli aktualizace ZÚR možnost 
potUebné zmEny textu v rámci procesu zpracování aktualizace ZÚR d]kladnE 
provEUit a promyslet ve všech potUebných vEcných souvislostech. 
UpozorOujeme, že takto striktní a definitivní pojetí požadavk] na formulační 
úpravy textu ZÚR v rámci Zprávy o uplatOování ZÚR zakládá reálný problém pUi 
vypoUádání souladu Uešení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy s požadavky na 
aktualizaci ZÚR v pUípadE, kdy se nakonec jednotlivé formulace textu ZÚR v 
návrhu aktualizaci ZÚR zmEní a když se zpracovatel od nich tedy jakkoli odchýlí 
Ěcož lze pUedpokládatě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude zapracován. 
- Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné e. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy z výše uvedených právních pUedpis] a ÚůP Ěviz též kapitola bě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahyě, včetnE specifikace konkrétních 
požadavk] na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden požadavek na 
„opravy a upUesnEní v textové a grafické části ve smyslu zákona č. ň50/Ň01Ň Sb. 
Ěnovela stavebního zákonaě, platného znEní vyhlášky č. 500/Ň006 Sb., ÚůP hl. m. 
Prahy a Pražských stavebních pUedpis]“ a dále „upUesnEní formulací textové části 
a formální úpravy výkres].“ Není zUejmé, o jaké konkrétní opravy se má jednat, v 
jakém rozsahu a s jakými dopady na vEcné i formální Uešení ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 
Problematiku ÚůP Ueší kapitola bě, která bude rozšíUena a budou konkretizovány 
problémy vyplývající z aktualizací ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR 
hl. m. Prahy Ueší jen vybrané problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR 
náležetě. 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné e. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývají z republikových priorit územního plánování, jejichž znEní bylo 
podstatnEji upraveno nebo novE doplnEno v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR. 
PUitom Požadujeme zamEUit se zejména na návrh implementace novE 
stanovených republikových priorit č. Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní 
republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden toliko obecný 
požadavek zohlednit v 1. kapitole ZÚR hl. m. Prahy priority stanované v PÚR ČR. 
Vycházíme z pUedpokladu, že současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1, byly vydány v souladu s tehdy platnou PÚR ČR z roku Ň00Ř. V 
uplynulém období, konkrétnE 15. 4. Ň015, byla vydána ůktualizace č. 1 PÚR ČR, 
ve které bylo podstatnEji aktualizováno nebo novE doplnEno znEní následujících 
republikových priorit územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území: 
(14a), (16), (16a), (17), (20a), (23), (24), (24a) a (29). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 
 
 
 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné e. 7 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR navrhuje v bodE Ň. bez náhrady zrušit 
kapitolu Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
„Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy“ s od]vodnEním, že její jednotlivá 
ustanovení jsou obsažena v jednotlivých konkrétních kapitolách ZÚR. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, která ustanovení kapitoly Ň. současnE 
platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou obsažena v 
konkrétních kapitolách ZÚR hl. m. Prahy nebo jsou s nimi v rozporu, zejména s 
ohledem na nezbytnost dosažení souladu obsahu ZÚR hl. m. Prahy s platnou 
legislativou. 
 
Od]vodnEní 
Toto obecné od]vodnEní nelze považovat za adekvátní, protože ustanovení 
kapitoly Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
jsou aplikovaná bez rozdílu na celém území hl. m. Prahy, zatímco jednotlivé 
konkrétní kapitoly současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 vymezují podmínky pro vymezená území hl. m. Prahy Ěspecifické 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
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oblasti nadmístního a celomEstského významu, transformační oblasti, nadmístnE 
významné rozvojové osy a oblastiě. Součástí kapitoly Ň. současnE platných ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou ustanovení naplOující základní 
požadavky pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb.: zejména odst. 1 písm. aě 
„stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území včetnE zohlednEní priorit stanovených v Politice územního rozvoje“; odst. 1 
písm. eě „upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území kraje“; a odst. 1 písm. hě „stanovení 
požadavk] na koordinaci územnE plánovací činnosti obcí a na Uešení v územnE 
plánovací dokumentaci obcí, zejména s pUihlédnutím k podmínkám obnovy a 
rozvoje sídelní struktury.“ Je možné, že nEkterá ustanovení v kapitole Ň. jsou 
duplicitnE obsažena v kapitole Ř. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy Ěv ní jsou 
také nEkteré celomEstské zásadyě, ale u nich tUeba duplicitu prokázat, a to 
srovnáním formulací jednotlivých konkrétních zásad. 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné e.Ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 7 vEnovaném 
„ZpUesnEní ploch a koridor] vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridor] 
nadmístního a celomEstského významu“ stanovuje nezbytnost provEUení a 
nového vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. Požadujeme 1. 
doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUehled zmEnEných 
metodických a legislativních podmínek a vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy, které zd]vodní potUebu provEUení vymezení ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni na území hl. m. Prahy. Ň. v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy požadujeme uvést konkrétní požadavky a podmínky pro aktualizaci 
vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. 
 
Od]vodnEní 
PotUeba nového vymezení ÚSES ovšem z obsahu kapitoly cě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nevyplývá. Je pUitom argumentováno nutností uvést 
vymezení systému ÚSES do souladu „s legislativním rámcem, oborovými 
metodikami a reálnými podmínkami v území“. V kapitole aě „Vyhodnocení 
uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na základE kterých byly 
ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území“ Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy potUebu provEUení vymezení ÚSES na 
nadregionální a regionální úrovni konstatuje bez uvedení zmEn legislativních a 
metodických podmínek, na základE kterých byl ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni vymezen v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 a/nebo vyhodnocení zkušeností pUi uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, 
ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Zd]vodOování zmEn konkrétních prvk] 
regionálního ÚSESpotUebou „uvedení dosouladu s legislativnímrámcem“ 
považujeme za zavádEjící, protože stávající podoba ÚSES byla do platného 
územního plánu začlenEna v souladu se zákonem č. 114/1řřŇ Sb. i provádEcí 
vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. ObdobnE považujeme za zavádEjící odkaz na „aktuální 
oborovou metodiku“, nebo[ fakt jejího vydání sám o sobE nelze považovat za 
argument pro zpochybnEní platného ÚSES nota bene pouze jeho vybraných částí. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 
 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné e. ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE Ř. navrhuje pUi 
upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot, že tyto územní podmínky budou pUi aktualizaci „upraveny s 
ohledem na požadavek hospodárného a intenzivního využití zastavEného území s 
d]razem na využití ploch brownfields a ploch pUestavby a s ohledem na 
požadavek omezit rozšiUování zastavitelného území do krajiny” a že podkladem 
pro úpravu tEchto podmínek budou využity výsledky poUizovaných aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají ve vztahu k 
podmínkách koncepce ochrany a rozvoje hodnot území hl. m. Prahy pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na aktualizaci ZÚR 
hl. m. Prahy ve vztahu k podmínkám koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy tímto bodem implikuje, že existující 
koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 je nedostatečná, aniž toto prokázal ve svých kapitolách aě, až dě. 
ZároveO v bodE e/Ň navrhuje bez náhrady zrušit kapitolu Obecných zásad 
územního rozvoje hl. m. Prahy. Není proto zjevné, do jakých kapitol ZÚR hl. m. 
Prahy a jakým zp]sobem budou výše zmínEné úpravy zapracovány a k jak 
rozsáhlým a podstatným zmEnám ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 
1 v by d]sledku navržených úprav mElo dojít. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Ve ZprávE není uvedeno, že existující koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR 
hl. m. Prahy je nedostatečná a bude tudíž mEnEna. 
V tomto bodu se jedná pouze o úpravu kapitoly Ř - UpUesnEní územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních a civilizačních hodnot v platných 
ZÚR, vzhledem k podrobnosti dokumentace ZÚR, s využitím ůktualizace ÚůP a 
také v d]sledku revize Kapitoly Ň. Nejedná se o zmEnu koncepce, ale pouze o 
formulační úpravu. 
Jak již bylo uvádEno v pUipomínkách výše, Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné e.10 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ř. konstatuje, že obsah 
kapitoly bude naplOovat požadavky Evropské úmluvy o krajinE. Česká republika 
podepsala Evropskou úmluvu o krajinE ve Štrasburku ŇŘ. listopadu 2002. 
Požadujeme 1. pUednE doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 
s Evropskou úmluvou o krajinE a specifikovat, v čem se ve vztahu k Evropské 
úmluvE o krajinE zmEnily podmínky, na jejichž základE byly současné platné ZÚR 
hl. m. Prahy vydány. 
Ň. v návaznosti na vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní 
ůktualizace č. 1 s Evropskou úmluvou o krajinE požadujeme ve formulaci bodu ř. 
kapitoly eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnE specifikovat, jaké 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
ZÚR hl.m. Prahy v platném znEní nejsou v rozporu s Evropskou úmluvou o krajinE. 
Vzhledem k nové metodice - Metodika pro poUizování a zpracování zásad 
územního rozvoje v kontextu Evropské úmluvy o krajinE ĚČZÚ v Praze, Fakulta 
životního prostUedí; 6.1.Ň014ě- je v návrhu Zprávy navržena aktualizace pUíslušné 
kapitoly 9. 
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konkrétní požadavky a podmínky vyplývají na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do 
souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Česká vláda usnesením č. 104ř/Ň00Ň z Uíjna Ň00Ň uložila ministerstvu životního 
prostUedí, ministerstvu zemEdElství, ministerstvu kultury, ministerstvu pro místní 
rozvoj a ministerstvu školství, mládeže a tElovýchovy, aby zabezpečila 
uplatOování úmluvy v praxi. Vymezit typy krajin podle stanovených cílových 
charakteristik a stanovit cílové charakteristiky kraji, včetnE územních podmínek 
pro jejich zachování nebo dosažení, v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE č. 
1ň/Ň005 Sb. m. s., vyplývá z pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. již od roku 
2007. Máme tak za to, že i současnE platné ZÚR hl. m. Prahy mEly být 
zpracovány v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE. Z bodu ř. Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není s ohledem na výše uvedené zUejmé, v čem 
současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 neodpovídají 
Evropské úmluvE o krajinE a jaké konkrétní požadavky a podmínky na uvedení 
ZÚR hl. m. Prahy do souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné e.11 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 10. konstatuje potUebu 
provEUení rozsahu veUejnE prospEšných staveb a opatUení dle „zmEn v 
aktualizovaných částech ZÚR“. Požadujeme ve formulaci bodu 10. kapitoly e) 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, v návaznosti na vyhodnocení uplatOování 
ZÚR v uplynulém období provedeném v kapitolách aě až dě konkrétnE 
specifikovat, jaké konkrétní VPS a VPO mají být pUedmEtem provEUení v 
aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodu ň. explicitnE nenavrhuje 
konkrétní zmEny v kapitolách vEnujících se rozsahu VPS a VPO. ZároveO ovšem 
v bodech 5. a 6. uvádí výčet koridor] technické a dopravní infrastruktury, u nichž 
by mElo dojít ke zmEnE zp]sobu zapracování do aktualizovaných ZÚR hl. m. 
Prahy,v bodE 7. zd]vodOuje potUebu zmEn ve vymezení ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni, včetnE uvedení nEkterých konkrétních prvk], u nichž se 
pUedpokládají zmEny ve vymezení. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
VPS budou odstranEny u již realizovaných prvk] dopravní infrastruktury napU. 
prodloužení metra trasy ů do Motola - Z/50Ň/DM. U prvk] technické infrastruktury -  
bude grafické vymezení prvk] VPS upraveno, dle aktuálních podklad]. 
VPO budou upraveny v celé kapitole ÚSES, dle nového vymezení. 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné e.1Ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje zrušit bez 
náhrady nadmístní rozvojové oblasti 
- R/1 ŠtErboholy – Dolní MEcholupy – Dubeč a 
- R/1 LetOany – Avia. 
Požadujeme ve formulaci bodu ň. kapitoly eě vyjasnit, zda a v jakém rozsahu má 
být kapitola ň. ZÚR hl. m. Prahy upravena. Zd]vodnEní nezbytnosti úprav 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí území hl. m. Prahy by pUitom mElo 
vycházet z výsledk] zjištEní kapitol aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období obsažené v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k potUebE nového 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí nevyjadUuje. Není proto zjevné, z 
jakých d]vod] by mElo dojít k vypuštEní tEchto kapitol ze ZÚR hl. m. Prahy. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
V kapitole ň jsou navrženy ke zrušení rozvojová oblast ň.1.1 a transformační 
oblast ň.Ň.1. U oblasti ň.1.1. ŠtErboholy - Dolní MEcholupy - Dubeč ĚR/1ě došlo k 
nenaplnEní pUedpoklad], které byly potUebné k rozvoji tzv. Východního mEsta. Jde 
zejména o ukončení trasy metra v Depu HostivaU Ětedy nenapojení rozvojové 
oblasti na kapacitní dopravu - metroě, pUehodnocení dosavadního vývoje, kdy v 
tomto území je udržitelnEjší rozvoj jednotlivých mEstských částí se zachováním 
pUímEstského charakteru, což souvisí s rozvojem v jiných částech Prahy a 
naplnEním potenciálu v transformačních plochách uvnitU Prahy. ZároveO je tímto 
krokem u rozvojové oblasti ň.1.1. sledována i ochrana otevUené krajiny, zvýšení 
rekreačního potenciálu ve východní části mEsta s využitím prvk]m okolo vodní 
nádrže Slatina která má pUírodE blízký charakter a je významná i z hlediska 
ochrany pUírody. 
U oblasti ň.Ň.1. LetOany -Avia (T/1) nedošlo k naplnEní očekávání a území je stále 
využíváno Ěz vEtší částiě k produkci, skladování a obchodu, nelze tedy naplnit 
pUedpoklad transformace území v plnohodnotnou mEstkou čtvr[. Naopak je 
potUeba v Praze zachovat plochy pro výrobu, obchod a skladování - jejich úbytek 
Ěsouvisející i s ochranou bydlení a limity, které potom plynou na okolní výstavbuě 
m]že mít negativní vliv na zásobování, city logistiku i hospodáUství mEsta v 
dlouhodobém horizontu. 
 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné e.1ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. obsahuje požadavek 
na zrušení ř rozvojových oblastí zelenE z celkových 11 rozvojových oblastní 
zelenE vymezených v ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Platné 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom explicitnE konstatují, že jedním z celomEstských 
problém] k Uešení nástroji územního plánování je „nedostatek les] s ohledem na 
potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského kraje, vysoká rekreační zátEž 
stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch“ Ěkap. 1111, s. 7ě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní vEtšiny rozvojových 
oblastí zelenE, zejména s ohledem na zásadní význam ZÚR hl. m. Prahy pro 
koordinaci systému sídelní i krajinné zelenE na území hl. m. Prahy v poUizovaném 
novém Územním plánu Prahy ĚMetropolitním plánuě. PUípadné vypuštEní vEtšiny 
rozvojových oblastí zelenE musí vyplynout z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE zd]vodnEno, mj. s ohledem na 
problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
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Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR Prahy se v kapitolách aě až dě k rozvojovým 
oblastem zelenE pUitom v]bec nevyjadUuje. Není proto zUejmé, na jakém základE 
bylo stanoveno, že se jedná o lokality „spíše lokálního významu“, vzhledem k 
tomu, že rozvojové oblasti zelenE navržené ke zrušení, zasahují na území více 
mEstských částí hl. m. Prahy. Podle hrubého odhadu odečtem z pUíslušného 
výkresu platných ZÚR hl. m. Prahy je rozloha jednotlivých oblastí navržených ke 
zrušení cca 40 – 100 ha. To rozhodnE nesvEdčí jejich údajnému „spíše lokálnímu 
významu“. 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné e.14 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. zp]sobem mEní 
zp]sob vymezení, rozsah a prostorové uspoUádání stávající Specifické oblasti 
celomEstského centra. Specifická oblast celomEstského centra je v kap. 4.1. ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. vymezena takto: „Oblast stávajícího 
celomEstského centra zahrnuje území Památkové rezervace v hlavním mEstE 
Praze ĚPPRě a navazující části historických čtvrtí Vinohrady, Smíchov, Holešovice 
a Karlín Ě…ě”. 
Požadujeme ponechat současné vymezení Specifické oblasti celomEstského 
centra. Návrh na rozšíUení území Specifické oblasti celomEstského centra zcela 
popírá princip polycentrického uspoUádání Prahy, když neod]vodnEnE neúmErnE 
plošnE rozšiUuje území vlastního celomEstského centra. 
 
Od]vodnEní 
Území LibnE a Vysočan, která mají být podle návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy do Specifické oblasti CelomEstského centra doplnEna, na území PPR 
nenavazují a ani s ním nijak úzce nesouvisí. Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy se pUitom k potUebE nového vymezení SO na území hl. m. Prahy v 
kapitolách aě až dě nevyjadUuje. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu SO 
stávajícího celomEstského centra vyvolán. Jedním z princip] udržitelného rozvoje 
hl. m. Prahy uvedených v platných ÚůP ĚŇ014ě je pUitom „Podpora 
hierarchizované polycentrické struktury mEsta“. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Vymezení celomEstského centra je chápáno jako vymezení hierarchicky 
nejvyššího centra, které by mElo v čase nar]stat co do kvality i kvantity rozvoje 
Prahy. CelomEstské centrum nelze vnímat v Ň1. století úzce, tedy jen jako 
Pražskou památkovou rezervaci a tEsnE pUilehlá území. S rozvojem Prahy i po 
roce 1řŘř narostl počet obyvatel, dojíždEjících i student], kteUí zpravidla využívají 
právE centrum mEsta. K odlehčení tlaku na rozvoj uvnitU PPR je potUeba učinit 
nEkolik krok], mezi které patUí i rozšíUení celomEstského centra. Tím ale není 
porušena polycentričnost mEsta - resp. rozvoj lokálních center s místní 
vybaveností. Území LibnE a Vysočan vykazuje značný transformační potenciál a 
jde o území, které je dobUe napojeno na systémy veUejné dopravy a nachází se v 
blízkosti historického jádra Prahy. Jde o podporu kvalitní transformace s cílem 
zajištEní adekvátních služeb pro hlavní mEsto jako celek a tím ke zlepšení živote 
jeho obyvatel i návštEvník], v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné e.15 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. obsahuje požadavky 
na konkrétní formulační zmEny v kapitolách 
- 4.3.2 Radotínské údolí Ězrušení úkol] navrhnout postupné rekultivace lom] a 
návaznost na pUilehlou část Pražského regionu pro podrobnEjší ÚPDě, 
- 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol Ězrušit úkol pro podrobnEjší ÚPD vyUešit 
nárazníkové pásmo mezi obytnými a pUírodními plochami) a v 
- 4.5 Údolní niva Vltavy a Berounky ĚnovE chránit prostorový charakter nábUeží a 
pr]hledy, nikoliv již panorama mEstaě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na zmEny textové části nejsou zd]vodnEny v jednotlivých 
požadavcích, ani v obsahu kapitol aě až dě návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 na s. 7 konstatují „nedostatečné 
zajištEní územní ochrany pUírodnE hodnotných ploch“; „nedostatečné vazby do 
StUedočeského kraje“ a „nedostatečnou ochranu krajinných dominant a pohledovE 
exponovaných svah], podílejících se na jedinečnosti obrazu mEsta“ a potUebu 
jejich Uešení nástroji územního plánování. Není zUejmé, jakým zp]sobem mají 
navržené zmEny ZÚR hl. m. pUispEt Uešení výše zmínEných problém]. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky nebudou akceptovány. 
ůd. 4.ň.Ň. Radotínská jezera - Nástroji podrobnEjší ÚPD nelze dosáhnout 
rekultivace lom]. Není upuštEno od rekultivace lom] v této oblasti, podmínka je 
obsažena v bodE cě v Podmínkách pro následné rozhodování o zmEnách v území. 
ZÚR Ueší z principu návaznosti na okolí, tedy i na pUilehlou část Pražského 
regionu, proto je tato podmínka nadbytečná. 
Ad. 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol - Jde o území, které je zaUazeno do zastavEného 
území v souladu se SZ, uvedené území je součástí intravilánu 1ř66. Požadavek 
nárazníkového pásma není možné vzhledem k současnému stavu území Uešit, v 
blízkosti se nacházejí již realizované soudobé obytné soubory, areál golfu apod. a 
na jižní stranE bude navazovat na stávající zástavbu Radlická radiála. Ochrana 
uvedených území je stanovena pUíslušnými vyhláškami pUírodních park]. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
ůd.4.5. Údolní niva Vltavy a Berounky - text týkající se: „ochrana panoramatu 
mEsta" bude z kapitoly 4.5. odstranEn. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou 
zásadu bude uvedený text součástí kapitoly Ň - Obecné zásady.  

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné e.16 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. navrhuje z textu 
všech specifických oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE společenských 
Ěkap. 4.Ň. ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1.ě vyjmout z úkolu pro 
podrobnEjší ÚPD „vyUešit dopravní obsluhu území pUi preferování dopravy 
hromadné“ preferenci hromadné dopravy. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom v kapitole 1111 na s. 15 doporučují ÚPD „upUednostnit 
výstavbu kolejových systém] veUejné hromadné dopravy“ a „vytvoUit prostorové 
podmínky pro výstavbu tramvajových tratí“. Vzhledem k tomu, že vyjímané články 
naplOují čl. Ň4 PÚR ČR a kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
se k dopravní obsluze oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE 
společenských nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
V oblasti 4.Ň.Ň LetOany ĚSO/Ňě je požadavek preferování dopravy hromadné je již v 
tomto území pUekonán. Jedná se o území, kde je realizováno metro C - zastávka 
LetOany. Proto je tento bod vypuštEn. V ostatních specifických oblastí osvEtových, 
vzdElávacích a rekreačnE společenských bude požadavek odstranEn. PodrobnEjší 
územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE všechny zp]soby 
dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole Ň. 
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48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné e.17 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitol 
- 3.1.2 (Barrandov – Slivenec R/2), 
- 3.1.3 ĚZápadní mEsto R/ňě, 
- ň.Ň.ň ĚVysočany, T/ňě, 
- 3.2.4. (Bohdalec-Slatiny T/4) 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD body, pUedepisující podrobnEjší ÚPD Uešit odtokové pomEry z území a 
protipovodOová opatUení nestavebního charakteru. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se pUitom k problematice 
vodního hospodáUství a protipovodOové ochrany na malých vodních tocích 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 Ěs.15ě uvádí jako problém k 
Uešení ÚPD v oblasti technické infrastruktury “VytváUet pUedpoklady pro bezpečné 
a účelné Uešení likvidace srážkových vod.” a “Vymezit plochy vodních nádrží a 
suchých poldr] jako opatUení proti povodním, a naopak jako opatUení k nadlepšení 
bezdeštných pr]tok] zejména u drobných vodních tok].“, čímž smEUují k naplnEní 
požadavk] čl. Ň5 PÚR ČR. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových a transformačních oblastí. 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné e.Ň0 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6ě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD požadavek na minimalizaci dopravy generované navrhovaným funkčním 
využitím a na provEUení Uešení Masarykova nádraží. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR 
hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. 
Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPD potUebu zvýšení významu železnice v regionální 
dopravE Ěs. 5ě a celkové pUetížení centra mEsta dopravou Ěs. řě a kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice transformační oblasti 
Masarykovo nádraží nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu 
formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Bod cě v Úkolech pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci bude vypuštEn. 
Navržená úprava reaguje na probEhlé zmEny v koncepci i reálné kroky, které se s 
územím Masarykova nádrží pojí. Území Masarykova nádraží se nachází v 
centrální části mEsta, ale je zároveO napojeno na nEkolik typ] veUejné dopravy - 
železnice, metro, tramvaj a pUedpokládá se nová koncepce, a to vznik terminálu 
spojujícímu centrum mEsta s letištEm. Z tohoto d]vodu nelze nadále uvažovat o 
tom, že lze redukovat v maximální možné míUe dopravu generovanou. 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné e.Ň1 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje zmEny v 
nadUazeném komunikačním systému hl. m. Prahy. Kapitoly vEnované 
nadUazeného systému se podle Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy mají 
pouze pUesunout do jiné kapitoly ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy struktury textu ZÚR hl. m. Prahy ve vztahu k 
nadUazenému systému a zd]vodnit, čím jsou tyto úpravy textu vyvolány. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat, zda se jedná o zámEr na aktualizaci vEcného Uešení nebo toliko 
formální úpravu dokumentace ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Zpráva 
Prahy k problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není 
zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Od zamýšlené úpravy textu, který se mEl týkat úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, bylo upuštEno. ČlenEní dopravního infrastruktury nebude v 
aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy mEnEno. 
 
 
 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné e. ŇŇ Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje vypustit v 
kapitole 5.1.1 bod požadující ovEUení trasy Vysočanské radiály v úseku Kbelská – 
Balabenka. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy Vysočanské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] celomEstského systému v d]sledku 
provEUení vybraných radiál dopravními modely a vývoji zatížení jednotlivých 
komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
Územní rezerva Vysočanské radiály v úseku Kbelská – Balabenka nebude již dále 
sledována, dojde k využívání stávající komunikační sítE. 
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nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné e.Ňň Zásadní pUipomínka 
Kapitola e) Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje v kapitole 
5.1.Ň.5 v úkolech pro podrobnEjší ÚPD vymezit koridor rezervy BUevnovské 
radiály namísto koridoru BUevnovské radiály. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy BUevnovské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
PUevedení návrhového prvku koridoru BUevnovské radiály do územní rezervy bude 
v rámci zpracování návrhu aktualizace ZÚR provEUeno na základE dopravního 
modelu včetnE dopad] na širší území. Pokud dopravní model potvrdí potUebnost 
BUevnovské radiály bude tento koridor v návrhovém prvku zachován, v opačném 
pUípadE bude tento koridor pUeUazen do územní rezervy. 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné e.Ň4 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje následující 
zmEny v grafické části ZÚR hl. m. Prahy bez zmEn souvisejících kapitol ZÚR: 
- vypuštEní koridoru územní rezervy Vysočanské radiály ĚpUi současném 
ponechání kap. 5.1.Ň.4 Vysočanská radiálaě; 
- pUevedení Prosecké radiály z koridoru pro upUesnEní v rámci ÚP na koridor s 
celomEstským významem Ěbez adekvátních úprav kapitoly 5.1.Ň.7 Radiály 
Chodovská, Chuchelská, Prosecká a ŠtErboholskáě; 
- úpravy vedení koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a 
Troja Ěkap. 5.6.1 Koridory tramvajové dopravyě. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené zmEny v nadUazeném komunikačním systému mEsta, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím 
jsou uvádEné požadavky na zmEny grafické části ZÚR hl. m. Prahy vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
- V textové části bude upravena pUíslušná kapitola týkající se problematiky 
Vysočanské radiály. 
Jak bylo uvedeno v pUipomínce výše, dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] 
celomEstského systému v d]sledku provEUení vybraných radiál dopravními modely 
a vývoji zatížení jednotlivých komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
- U Prosecké radiály vzhledem k upuštEní od úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, nebude grafické Uešení mEnEno. 
- U koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a Troja se 
jedná pouze o zmEny grafické části. Textové část v kap. 5.6.1 Koridory tramvajové 
dopravy nebude mEnEna. 
Koridory tramvajových tratí jsou provEUeny a úpravy reagují na zmEny v území 
vyvolané zejm. implementací ÚPD Ěvýstavbou, realizací zámEr]ě. 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné e.25 
Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje z grafické 
části ZÚR hl. m. Prahy vypustit koridory VVN 110 kV a provEUit zobrazování 
koridor] plynovod] Ěbez udání kategorie, pravdEpodobnE, v souladu s kap. 6.Ň.6 
VTL a VVTL). 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v zobrazení ploch a koridor] technické 
infrastruktury, včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a 
uvedení podklad] a požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými 
jsou zamýšlené úpravy vyvolány. 
    
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice zobrazování vedení koridor] technické infrastruktury nevyjadUují, 
není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky bude částečnE akceptovány. 
Jedná se pouze o úpravy grafické části, textová část tEchto kapitol nebude 
mEnEna. 
Pro lepší pUehlednost budou upraveny legendy a grafické znázornEní koridor] 
VVN 110 kV v grafické části aktualizace ZÚR. 
Vedení VTL plynovodu budou v grafické části upravena dle aktuálních podklad]. 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné e.Ň6 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje v kapitole 
6.Ň.ň.Ň ĚDrobné vodní tokyě zrušit v úkolech pro podrobnEjší ÚPD požadavek na 
vymezování veUejnE prospEšných protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru, ploch pro extenzivní rekreaci a zajištEní prostupnosti území podél 
vodních tok]. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v oblasti protipovodOové ochrany, včetnE 
zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Nejedná se o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a ani kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice malých vodních tok] 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 v problémech k Uešení ÚPD 
uvádEjí potUebu „Vymezit plochy vodních nádrží a suchých poldr] jako opatUení 
proti povodním a naopak jako opatUení k nadlepšení bezdeštných pr]tok] 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního 
charakteruě a zajištEní prostupnosti území podél vodních tok] budou obsaženy v 
souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou opakovány 
v rámci jednotlivých kapitolĚnapU. 6.Ň.ň.Ňě 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
Tento požadavek, zajištEní prostupnosti území podél vodních tok], je také uveden 
v platných PSP - § 11, odst.4.  
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zejména u drobných vodních tok]“ a “Zachovat nezastavitelnost bUehových 
koridor] podél tok], a to i v pUípadE菜 , že nejde o záplavová území nebo 
biokoridory“. Není proto zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD v oblasti protipovodOové ochrany vyvolány. 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné X. Obsah kapitoly 
fě Požadavky na zpracování variant Uešení 
 
f.1Zásadní pUipomínka 
Požadujeme doplnit kapitolu o jednoznačné konstatování, zda se pUedpokládá 
variantní nebo invariantní Uešení ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy, včetnE 
zd]vodnEní. To nemEní nic na skutečnosti, že požadavky na variantnost Uešení 
Aktualizace ZÚR hl. m. Prahy mohou vyplynout i ex post z projednání Návrhu 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na pUípadné zpracování variant Uešení má vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. ůbsenci konstatování, zda má být ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
zpracovaná ve variantách Ěvč. pUípadné specifikace v jakých variantáchě nebo 
jako invariantní lze pUipsat v podstatE úplné absenci vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka je bezpUedmEtná. 
Návrhem Zprávy v bodE fě není požadováno zpracování variant Uešení, pokud tak 
nevyplyne z výsledk] projednání. Uvedený text bude upraven v souladu s výsledky 
projednání. 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné XI. Obsah kapitoly 
gě Návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopad] na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly zjištEny 
 
g.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných negativních 
dopad] zmEn v území v uplynulém období na udržitelný rozvoj území, včetnE 
návrhu zp]sobu jejich eliminace, minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Prosté konstatování Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, že „bude 
provEUeno, zda byly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území“ nelze 
považovat za naplnEní dikce § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. Zpráva o uplatOování 
ZÚR. PoUizovatel Zprávy o uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy 
na základE vyhodnocení podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, 
vyhodnotit pUípadné negativní vlivy tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území Ěviz též 
kapitola aě Zprávy o uplatOování ZÚRě a navrhnout zp]soby jejich eliminace, 
minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Text bodu gě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " V rámci uplatOování ZÚR hl.m. 
Prahy nebyly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území, a proto Zpráva 
neobsahuje žádné návrhy na jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci." 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné XII. Obsah kapitoly 
hě Návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje 
 
h.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme specifikovat konkrétní návrhy na aktualizaci PÚR ČR, nebo 
konstatování ĚvčetnE zd]vodnEníě, že takové návrhy z vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m Prahy v uplynulém období nevyplývají. 
 
Od]vodnEní 
Návrhy na pUípadnou aktualizaci PÚR ČR musí vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. Povinnosti uložené ZprávE o uplatOování ZÚR v § ř vyhlášky č. 
500/2006 Sb. se nelze vyhnout odkazem na vlastní zpracování a projednání 
aktualizace ZÚR, jejíž poUízení se na základE pUedmEtné Zprávy o uplatOování 
ZÚR pUedpokládá. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
V současnosti nelze specifikovat pUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR, v 
platném znEní. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR mohou vyplynout z 
následného zpracování a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na základE 
schválené Zprávy. 
 
Text bodu hě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " Návrhy na aktualizaci PÚR ČR nelze 
nyní specifikovat. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR vyplynou ze zpracování 
a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy." 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné e.1Ř Zásadní pUipomínka 
Ke kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.Ň ĚManiny, Dolní LibeO, Invalidovna T/Ňě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD bod pUedepisující podrobnEjší ÚPD provEUit plochy u stanice metra 
Invalidovna pro umístEní významného celomEstského zámEru. ZároveO ovšem v 
bodu 4. Ěs.7ě navrhuje zahrnout prostor Dolní LibnE do SO celomEstského centra. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice T/Ň 
nevyjadUují. Není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
VypuštEní uvedeného úkolu neznemožní realizaci významného celomEstského 
zámEru. UmístEní pUípadného celomEstského zámEru navrhované rozšíUení 
celomEstského centra umožOuje. Území v současné dobE pochází v nEkterých 
částech transformací a jsou pUipravovány r]zné studie. Ty provEUují i celomEstské 
zámEry. Je potUeba vytváUet kompaktní, smíšené a pro r]zné využití vhodné části 
mEsta se soudobou zástavbou. 

48    MČ Praha - Dolní Chabry, starosta Jiné e.1ř Zásadní pUipomínka 
Ke kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v 
textech kapitol 
- ň.Ň.5 ĚNákladové nádraží Žižkov T/5ě, ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6ě, a 
- ň.Ň.Ř ĚHolešovice-Bubny-Zátory T/Řě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 pUeformulovat v bodech úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD požadavky na polyfunkčnost transformačních území. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Slovní spojení týkající se polyfunkčnosti v uvedených oblastech (3.2.5, 3.2.6 a 
ň.Ň.Řě nebudou odstranEny, ale pUeformulovány na smíšené využití. 
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Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR 
hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. 
Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPD vznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené 
mEstské prostUedí a generující zvýšené nároky na dopraní obsluhu Ěs.11ě a 
kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice výše 
uvedených transformačních oblastí nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky 
na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

Jedná se o úpravu terminologie na základE aktualizace stavebního zákona a jeho 
provádEcích vyhlášek. 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné I. Obsah Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUepracování návrhu Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje 
hl. m. Prahy Ědále jen Zprávaě, do podoby, která bude splOovat požadavky na 
zprávu o uplatOování zásad územního rozvoje Ědále jen ZÚRě vyplývající z 
platných právních pUedpis] a odpovídající zásadnímu významu ZÚR jako 
nadUazené a základní územnE plánovací dokumentace hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaný NÁVRH ZPRÁVY O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
HL. M. PRAHY V UPLYNULÉM OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 – BTEZEN Ň017ě 
nesplOuje základní požadavky na zprávu o uplatOování ZÚR vyplývající z platných 
právních pUedpis], protože: 
1. Neobsahuje Uádné vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém 
období 
Ň. NeobjasOuje d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
ň. NeobjasOuje jednotlivé požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy 
 
ZÚR Ueší v Praze základní požadavky na celkové účelné a hospodárné 
uspoUádání území hlavního mEsta, a vztahy základní struktury hlavního mEsta k 
navazujícímu území StUedočeského kraje a koncepci celomEstsky i regionálnE či 
republikovE významné veUejné infrastruktury. ZÚR tak definují základní principy 
koncepce uspoUádání území hl. m. Prahy. 
ZÚR dále vymezují plochy a koridory celomEstského, republikového či 
mezinárodního významu. Jedná se zejména o plochy a koridory pro Prahu v]bec 
nejvýznamnEjších dopravních systém], systém] technické infrastruktury či o 
celomEstsky významné součásti a struktury krajiny hlavního mEsta. 
ZÚR jsou podUízeny Politice územního rozvoje ČR Ědále jen „PÚR“ě, zámEry 
republikového nebo mezinárodního významu vyplývající z PÚR musí být do ZÚR 
pUevzaty. ZÚR jsou naopak závazné pro poUízení zmEn platného územního plánu i 
poUízení nového územního ĚMetropolitníhoě plánu hl. m. Prahy. 
 
Politika územního rozvoje - stát ----------> Zásady územního rozvoje - kraj ----------
> Územní ĚMetropolitníě plán - obec 
 
Zpráva o uplatOování zásad územního rozvoje 
Vždy nejdéle do 4 let od vydání ZÚR nebo jejich poslední aktualizace je krajský 
úUad Ěv pUípadE Prahy pak Magistrát hl. m. Prahyě povinen vyhodnotit zkušenosti s 
uplatOováním, tedy s využitím ZÚR v rámci procesu územního plánování, 
posoudit, zda ZÚR stále dobUe plní sv]j účel a svou roli, zda stále splOují 
požadavky PÚR ČR, stavebního zákona, zejména cíl] a úkol] územního 
plánování, a všech právních pUedpis]. Zpráva o uplatOování ZÚR má také 
zhodnotit, zda ZÚR dostatečnE chrání hodnoty v území a zda pUispívají k 
udržitelnému rozvoji území hlavního mEsta. 
Výstupem zprávy o uplatOování ZÚR za uplynulé období m]že být 
Ě1ě konstatování, že ZÚR plní dobUe svou roli a není na nich tUeba nic mEnit 
ĚŇěpožadavek na dílčí zmEny v Uešení ZÚR, bez dopad] na celkovou koncepci 
ZÚR = požadavek na poUízení aktualizace ZÚR 
Ěňěpožadavek na poUízení zcela nových ZÚR v pUípadE, že je potUeba zmEnit 
celkovou koncepci ZÚR 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR tak m]že být zadáním pro aktualizaci stávajících 
anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Vyhodnocování uplatOování ZÚR za uplynulé období Ě kapitoly a, b, c, d zprávy o 
uplatOování ZÚRě ----------> Ě1ě Bez nárok] na úpravy ZÚR, ĚŇě Požadavek na 
poUízení aktualizace ZÚR, Ěňě Požadavek na poUízení nových ZÚR Ěkapitoly e, f, g, 
zprávy o uplatOování ZÚRě 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy za uplynulé období musí být UádnE 
projednána s mEstskými částmi, Ministerstvem pro místní rozvoj, s dotčenými 
orgány, které chrání veUejné zájmy vyplývající z platných právních pUedpis], se 
sousedními kraji, s obcemi sousedícími s krajem, pro který jsou ZÚR poUizovány, 
v pUípadE Prahy tedy s obcemi sousedícími s územím hlavního mEsta. 
Pro účely transparentního projednání musí Zpráva o uplatOování ZÚR v 
uplynulém období obsahovat UádnE zpracované vyhodnocení uplatOování ZÚR v 
uplynulém období, musí jednoznačnE, srozumitelnE transparentnE formulovat 
závEry a zjištEní tohoto vyhodnocení a musí obsahovat návrh na další postup. 
Dokud není provedeno Uádné a úplné vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude akceptována částečnE. 
Návrh Zprávy je zpracován a projednáván v souladu s platnými právními pUedpisy 
Ě§ 4Ň stavebního zákona, § ř vyhlášky č. 500/ Ň006 Sb. o územnE analytických 
podkladech, územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE 
plánovací činnostiě. 
ad 1ě Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období. 
ad Ňě D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy 
na základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 
4Ň odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu 
Ěstavební zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle 
výsledk] projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 
let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." 
ůktualizace č. 1 ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 
4ň/Ň014 usnesením č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.9.2014. 
ad ňě Vlastní zd]vodnEní navrženého Uešení Ěkonkrétních úprav textové a grafické 
částiě bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí návrhové 
dokumentace ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
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období, není možné navrhnout další postup, tedy navrhnout, zda ponechat ZÚR 
beze zmEny, nebo navrhnout poUízení aktualizace ZÚR nebo dokonce poUízení 
nových ZÚR. 
V pUípadE návrhu na poUízení aktualizace ZÚR nebo poUízení nových ZÚR se 
Zpráva o uplatOování ZÚR stává zadáním aktualizace ZÚR, resp. nových ZÚR a 
musí proto obsahovat jednoznačnE formulované požadavky na aktualizaci ZÚR či 
na nové ZÚR. 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné II. D]vody aktualizace ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme jasné vymezení d]vod], které vedou k aktualizaci ZÚR a pUesné 
vyjádUení vEcných úkol] aktualizace s jasným od]vodnEním a upozornEním, zda 
jsou či nejsou aktualizací na základE Zprávy mEnEny zásadní koncepce ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaná ZPRÁVů O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. 
PRůHY V UPLYNULÉM 
OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 – BTEZEN Ň017ě stanoví Ěby[ bez Uádného zd]vodnEníě 
potUebu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, a to zejména v tEchto oblastech: 
Ě1ě uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s ůktualizací č. 1 PÚR ČR schválenou 
vládou ČR 15. 4. Ň015 
ĚŇě úprava terminologie ZÚR hl. m. Prahy, aby byla zcela v souladu s platnými 
právními pUedpisy 
Ěňě zrušení bez náhrady „Obecných zásad územního rozvoje hl. m. Prahy“, které 
zejména definují základní koncepci uspoUádání Prahy a stanovují požadavky na 
koordinaci uspoUádání sídelní struktury Prahy, na strukturu center Prahy a na 
jednotlivé systémy mEsta, ale také na ochranu hodnot Prahy v navazujícím 
územním ĚMetropolitnímě plánu 
Ě4ě zrušení vybraných rozvojových oblastí zelenE 
Ě5ě rušení požadavk] na územní plán v rozvojových a transformačních oblastech 
Ě6ě provEUení vymezení územního sytému ekologické stability na nadregionální a 
regionální úrovni. 
Z vEcných požadavk] je tedy zUejmé, že byly vybrány selektivnE a výbEr 
nevychází z vyhodnocení a d]vody výbEru i požadavk] na zmEny nejsou zUejmé. 
SoučasnE není pochopitelné, proč Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
neobsahuje požadavky na Uešení nenaplnEných koncepcí ZÚR a dalších úkol] z 
ÚůP. 
 
NejčastEjšími d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR jsou 
Ě1ě nutnost uvést ZÚR do souladu se schválenou aktualizací PÚR ČR 
ĚŇě nutnost doplnit části ZÚR zrušené správními soudy 
Ěňě potUeba aktualizovat nEkteré vybrané aspekty ZÚR Ětypicky potUeba 
pUehodnotit vymezení nEkterého vybraného dopravního koridoru apod.ě 
Ě4ě potUeba komplexnE ĚcelkovEě revidovat Uešení ZÚR. 
 
Každý z výše uvedených d]vod] pro poUízení aktualizace ZÚR klade odlišné 
nároky na následné zpracování aktualizace ZÚR, zejména pak na rozsah a 
náročnost projednání aktualizace ZÚR. Zatímco uvedení ZÚR do souladu s PÚR 
ČR či náprava dílčích částí ZÚR zrušených správními soudy nebývá v zásadE 
problematická a vykazuje jen malá rizika komplikací v procesu projednání, 
aktualizace dílčích aspekt] ZÚR či komplexní revize ZÚR skýtají značné riziko 
komplikací v rámci projednání takové aktualizace ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
Návrh Zprávy je zpracován v souladu s platnými právními pUedpisy. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
V rámci aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy, nebude 
docházet ke zmEnE zásadních koncepcí, dochází pouze k dílčím úpravám, které 
reagují na novely zákon], vyhlášky, nové metodiky atd.. 
Úkoly vyplývající z problému v ÚůP budou do Zprávy doplnEny. 
 
K jednotlivým bod]m uvedeným v od]vodnEní pUipomínky uvádíme: 
ad 1. Nutná úprava dle ůktualizace PÚR č.1 - Vyplývá z § 41 odst. 4 stavebního 
zákona: "Kraj je povinen uvést do souladu zásady územního rozvoje s následnE 
schválenou politikou územního rozvoje....". 
ad Ň. Soulad s novelizovanými právními pUedpisy. 
ad 3. Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
ad 4. Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
ad 5. Rušení konkrétních požadavk] souvisí se znalostí území a Hl. m. Praha, 
obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou organizaci, pro 
zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. Proto v pUípadE 
hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková organizace zUízená 
hl. m. Prahou. Z d]vodu, že oba stupnE územnE plánovací dokumentace hl.m. 
Prahy zpracovává totožný projektant, bylo v návrhu Zprávy pUistoupeno k 
podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, kde k tomu byly odborné i 
procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost procesu aktualizace ZÚR hl. 
m. Prahy. 
ad 6. Vzhledem k nové metodice MŽP k problematice ÚSES bude novE 
vymezeno. 
 
 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné III. Vyhodnocení rizik spojených s aktualizací ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme vyhodnocení rizik spojených s variantami aktualizace ZÚR, zejména 
ve vztahu poUizování nového ĚMetropolitníhoě Územního plánu hl. m. Prahy a 
zajištEní právní kontinuity a jistoty pUi rozhodování v území. 
 
Od]vodnEní 
S ohledem na Uízení rizik vyplývajících z poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy je 
tUeba citlivE zvážit náplO a rozsah aktualizace. Je žádoucí, aby aktualizace ZÚR 
hl. m. Prahy nenarušila proces soubEžnE probíhajícího poUízení nového územního 
ĚMetropolitníhoě plánu. V pUípadE nabytí účinnosti právE projednávané novely 
stavebního zákona bude možné poUizovat soubEžnE nový územní ĚMetropolitníě 
plán a aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadavky na zásahy do základních koncepcí uspoUádání kraje ĚPrahyě tak 
zvyšují riziko, že v pr]bEhu zpracování dojde k rozpor]m s dotčenými orgány a 
tím i k pr]tah]m v poUizování aktualizace ZÚR. 
K aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy je pUitom nutné pUistupovat zároveO s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy pUevezmou roli podkladu pro rozhodování v území v pUípadE, že 
nový územní ĚMetropolitníě plán Prahy nebude poUízen do doby ukončení platnosti 
v současné dobE platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního mEsta 
Prahy z roku 1řřř Ěpodle platné právní úpravy v roce Ň0Ň0, podle projednávané 
novely stavebního zákona v roce Ň0ŇŇě. 
Je tedy více než žádoucí zakotvit v ZÚR hl. m. Prahy základní zásady pro 
koordinaci rozvoje území hlavního mEsta Prahy, které by v pUípadE pUechodného 
období, kdy Praha nebude mít platný žádný územní plán, pUevzaly alespoO 
částečnE, v mEUítku celého mEsta, roli územního plánu. 
 
Rizika aktualizace ZÚR, která je zejména tUeba vyhodnotit 
1. Pokud by právE projednávaná novela stavebního zákona nevstoupila v 
účinnost, ohrozila by navrhovaná aktualizace ZÚR hl. m. Prahy harmonogram 
poUizování nového územního ĚMetropolitního plánuě: 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují požadavky ke ZprávE. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
Vyhodnocení rizik není součástí Zprávy o uplatOování ZÚR hl.m. Prahy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy, Zpráva je zpracovaná v 
souladu s § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. o územnE analytických podkladech, 
územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu je kontinuita zaručena. Územní 
plán hl.m. Prahy - Metropolitní plán musí být s nadUazenou územnE plánovací 
dokumentací v souladu. 
 



Str. 99 z 367 

podle platného stavebního zákona je tUeba aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy na 
základE zprávy o jejím uplatOování zahájit ještE pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu, který bude muset odpovídat aktualizovaným ZÚR či až po 
jeho projednání s tím, že soulad Metropolitního plánu a ZÚR hl. m. Prahy zajistí 
zmEna Metropolitního plánu po vydání aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
První varianta by poUizování Metropolitního plánu významnE zdržela a zanáší 
riziko budoucích soudních pUezkum] s nepUedvídatelným výsledkem. 
Druhá varianta vyžaduje uvedení Metropolitního plánu do souladu s platnými ZÚR 
hl. m. Prahy a mEnEné koncepce ZÚR hl. m. Prahy budou zapracovány až v 
komplexní aktualizaci Metropolitního plánu či jeho zmEnami. 
Teoreticky je možné pUipravovat Metropolitní plán ve dvou variantách, podle 
stávajících a podle aktualizovaných ZÚR hl. m. Prahy, ale tento postup je náročný 
právnE, administrativnE i ekonomicky a vyžaduje shodu poUizovatele se 
zpracovatelem. 
V pUípadE, že by novela stavebního zákona nevstoupila v platnost, je nezbytné 
zahájit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy bu@ pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu anebo až po veUejném projednání. 
V pUípadE účinnosti novely stavebního zákona bude situace z tohoto hlediska 
pUíznivEjší, nebo[ návrh novely stavebního zákona umožOuje soubEžné poUízení 
ZÚR a vydání územního plánu na území hl. m. Prahy. PUesto pUedjímání výsledk] 
soubEžného projednání územního plánu a aktualizace zásad územního rozvoje 
m]že vést k situaci, kdy by musel být územní plán pozdEji dle § 5ň odst. 6 
stavebního zákona zamítnut. 
2. Toto riziko lze do značné míry vyloučit v pUípadE, že dojde pouze k 
minimalistické aktualizace ZÚR hl. m. Prahy Ěpouze uvedení do souladu s 
Politikou územního rozvoje ČR a judikatur správních soud]ě, z níž nevyplývají 
žádná zvláštní rizika pUi poUizování. 
ň. V pUípadE, že by byla zvolena cesta komplexní a tedy vEcnE rozsáhlé 
aktualizace ZÚR hl. m. Prahy anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy, se Praha 
vystavuje riziku, že v pr]bEhu projednávání aktualizace nebo nových ZÚR hl. m. 
Prahy dojde k rozpor]m s nadUazenými správními orgány, mEstskými částmi a 
veUejností. 
4. V pUípadE komplexní aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, která by zasáhla i koncepci 
ZÚR hrozí soudní pUezkum, zda se jedná o aktualizaci ZÚR nebo skrytE o 
poUízení zcela nových ZÚR. 
5. Ke zprávE o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je tUeba pUistupovat s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy obstály pUi soudních pUezkumech a je tUeba je chápat jako 
stabilizující prvek územního plánování hl. m. Prahy. Z hlediska Uízení rizik pUi 
poUizování územního plánu hl. m. Prahy proto není vhodné do ZÚR Prahy 
zasahovat. Všechna pozitiva, kterých je možné komplexní aktualizací ZÚR hl. m. 
Prahy dosáhnout, nevyvažují rizika otevUení soudních pUezkum] v situaci, kdy 
není jisté, že Praha bude mít po roce Ň0Ň0, resp. po roce Ň0ŇŇ platný územní 
plán. 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné IV. Požadavky na ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
S ohledem na mimoUádný význam ZÚR hl. m. Prahy pro koordinaci rozvoje území 
hl. m. Prahy a pro rozhodování zmEnách v území v pUípadE skončení platnosti 
územního plánu hlavního mEsta požadujeme zachovat a dále podstatnE posílit 
koordinační roli ZÚR hl. m Prahy. 
V požadavcích na aktualizaci pak požadujeme soustUedit se v ZÚR hl. m. Prahy 
na cizelaci, zpUesnEní a doplnEní podmínek pro rozhodování o zmEnách v území 
pUedevším v tEchto oblastech a tematických okruzích: 
- Stanovení cílového uspoUádání sídelní struktury mEsta - určení cílové pozice, 
role a významu jednotlivých mEstských částí v sídelní struktuUe hlavního mEsta, 
určení cílového uspoUádání center a jejich vzájemných prostorových a provozních 
vazeb a určení cílového vztahu struktury osídlení hlavního mEsta k osídlení 
navazujícího území StUedočeského kraje, se zvláštním zUetelem na obce v 
metropolitním regionu Prahy. 
- Ochrana a rozvoj hodnot celomEstského významu – jednoznačná identifikace 
pUírodních/krajinných, kulturních/historických a civilizačních hodnot celomEstského 
významu, se zvláštním zUetelem k hodnotám, jejichž ochrana nevyplývá z obecnE 
závazných právních pUedpis], včetnE stanovení jednoznačných podmínek jejich 
ochranu a režimu rozhodování o zmEnách v území ve vztahu k pUedmEt]m a 
cíl]m jejich ochrany. 
- Koncepce veUejné infrastruktury celomEstského, nadmístního i republikového 
významu – funkčnE a prostorovE ucelená a robustní koncepce celomEstské a 
regionálnE či republikovE významné veUejné infrastruktury, tedy dopravního 
systému mEsta, systému zásobování mEsta sítEmi technické infrastruktury, ale 
také systému celomEstsky, regionálnE i republikovE významného občanského 
vybavení a veUejných prostranství, to vše se zvláštním zUetelem na zajištEní vazeb 
na území StUedočeského kraje a celé České republiky. 
- Koncepce zelené infrastruktury celomEstského i nadmístního významu – 
koncepce celomEstsky významných krajinných struktur a systému zelenE, se 
zvláštním zUetelem na krajinné vazby na území v zázemí hlavního mEsta. 
- PodmínEnosti rozvoje území realizací veUejných infrastruktur celomEstského / 
nadmístního významu – zajištEní časové koordinace rozvoje území hlavního 
mEsta, resp. jeho vybraných částí a území vzhledem k nárok]m na rozvoj a 
podmínEnosti realizací celomEstsky nebo regionálnE významných systém] 
veUejné infrastruktury. 
- PodmínEnost veUejné dopravní infrastruktury celomEstského, nadmístního i 
republikového významu realizací ochranné zelenE a dalších prvk] k eliminaci 
negativních dopad] z tEchto staveb. 
 
Od]vodnEní 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
Není možné pUedjímat co nastane, až skončí platnost Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy. V současnosti se poUizuje nový ÚP hl.m. Prahy. 
ZÚR jsou platnou územnE plánovací dokumentací, zpracované dle platných 
právních pUedpis], s jasnE stanovenými požadavky na účel, obsah a podrobnost 
zpracování Ě§ ň6 SZ, §6 - 10 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. včetnE pUílohy č. 4ě. ZÚR 
nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem ÚP, RP nebo navazujícím 
rozhodnutím. 
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ZÚR hl. m. Prahy jsou závazné pro poUizování a vydávání Územního plánu hl. m. 
Prahy a regulačních plán]. Všechny zmEny současnE platného Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy, jakož i novE poUizovaný Územní plán hl. m. Prahy 
ĚMetropolitní pláně musí být plnE v souladu s platnými Ěvydanýmiě ZÚR hl. m. 
Prahy, ve znEní všech jejích aktualizací. 
Praha je zároveO krajem i obcí, proto se pro Prahu poUizují a vydávají ZÚR i 
územní plán. Zatímco ve všech krajích České republiky mimo Prahu slouží 
zásady územního rozvoje pro koordinaci územnE plánovací činnosti mezi 
jednotlivými obcemi na území pUíslušného kraje, včetnE vazeb daného kraje na 
území sousedních kraj] či stát], v pUípadE hl. m. Prahy slouží ZÚR ke koordinaci 
rozvoje vlastního území hlavního mEsta, včetnE koordinace rozvoje území hl. m. 
Prahy ve vztahu k území sousedního StUedočeského kraje, zejména pak ve 
vztahu k území obcí pUiléhajících k obvodu hlavního mEsta. Ekvivalentem ke 
koordinaci územnE plánovací činnosti mezi jednotlivými obcemi v krajích mimo 
Prahu je v Praze de facto koordinace prostorových a provozních vztah] mezi 
územími jednotlivých mEstských částí. Zatímco v krajích mimo Prahu se 
záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí všechny ty, které svým 
významem, rozsahem nebo využitím ovlivOují území více obcí, v pUípadE hl. m. 
Prahy se záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí ty, které mají 
celomEstský význam Ěviz též „plocha nadmístního nebo republikového významu“ 
dle § Ň odst. Ě1ě písm. hě stavebního zákonaě. 
ZÚR hl. m. Prahy tak Ueší shodné území, jako Ueší Územní plán hl. m. Prahy, ZÚR 
hl. m. Prahy se ovšem zabývají výhradnE záležitostmi celomEstského významu, a 
tedy záležitostmi koordinujícími rozvoj území hl. m. Prahy jako celku, v 
celomEstských souvislostech a souvislostech pUesahující hranici hl. m. Prahy do 
sousedního StUedočeského kraje. ZÚR pUitom zároveO v souladu s § ň6 odst. Ěňě 
stavebního zákona “koordinují územnE plánovací činnost obcí“, v pUípadE Prahy, 
která je sama obcí, je tak povinností ZÚR v nadmístních/celomEstských 
souvislostech a vztazích stanovit jednoznačný rámec pro územní plán hlavního 
mEsta. ZÚR hl. m. Prahy stanoví účelné a hospodárné uspoUádání území hlavního 
mEsta, vymezí tedy systém center a vzájemné vztahy mezi nimi, vymezí hlavní 
rozvojová území, území krajiny anebo území s nutným specifickým pUístupem k 
jejich rozvoji a pro všechna tato území stanoví podrobné podmínky a úkoly pro 
územní plánování, které musí být následnE detailnE naplnEny v územním plánu, 
resp. v regulačních plánech. 
ZÚR dále vymezí plochy a koridory nadmístního a celomEstského významu pro 
dopravní či technickou infrastrukturu, protipovodOová opatUení, územní systém 
ekologické stability či další vybrané celomEstsky významné systémy v území. 
Cílem je pUitom vytvoUit územní podmínky pro fungování a další kvalitativní i 
kvantitativní rozvoj systém] zajiš[ujících fungování hl. m. Prahy jako celku a 
integraci hl. m. Prahy do širších územních struktur sousedního StUedočeského 
kraje, potažmo celého státu. 
Projednávaný Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v podobE, v jaké je 
pUedkládán, naopak pUedstavuje zásadní ohrožení výše uvedené zásadní 
koordinační role ZÚR hl. m. Prahu ve vztahu k územnE plánovací činnosti a 
rozvoji území hl. m. Prahy. Navrhováno je vypuštEní Uady podmínek pro následné 
rozhodování o zmEnách v území a úkol] pro podrobnEjší ÚPD, nEkteré systémy v 
území zakotvené v platných ZÚR hl. m. Prahy jsou bez dalšího zd]vodnEní 
označovány za místního významu a jsou tak navrženy k vypuštEní. Namísto 
snahy o cizelaci, zpUesnEní a doplnEní dalších úkol] pro následné rozhodování o 
zmEnách v území jsou tak robustnost a koordinační role stávajícího znEní ZÚR hl. 
m. Prahy spíše oslabovány. Hrozí tak, že bez návazného územního plánu 
hlavního mEsta nebudou ZÚR hl. m. Prahy samy o sobE pUípadnE schopné sloužit 
jako relevantní podklad pro rozhodování o zmEnách v území. 
Podle platného znEní stavebního zákona skončí platnost současného Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Ěschválený ř. ř. 1řřřě dne ň1. 1Ň. Ň0Ň0. 
MomentálnE v Poslanecké snEmovnE Parlamentu ČR projednávaná novela 
stavebního zákona pUedpokládá prodloužení platnosti všech územních plán] 
schválených pUed 1. 1. Ň007 do konce roku Ň0ŇŇ, tedy o další dva roky. PUijetí a 
účinnost právE projednávané novely stavebního zákona jsou však nejisté a nelze 
s nimi v tuto chvíli s jistotou počítat. 
Praha poUizuje nový Územní plán hl. m. Prahy ĚMetropolitní pláně, jeho poUízení je 
však ve značném časovém prodlení oproti p]vodnE pUedpokládanému 
harmonogramu, a proto je v současné dobE v podstatE jisté, že Metropolitní plán 
nebude účinný pUed uplynutím lh]ty účinnosti současnE platného ÚPSÚ hl. m. 
Prahy, tedy do ň1. 1Ň. Ň0Ň0. S velkou mírou pravdEpodobnosti lze pUedpokládat, 
že Metropolitní plán nebude účinný ani do pUípadné prodloužené lh]ty ň1. 1Ň. 
2022. 
S ohledem na výše uvedené Praha čelí reálné hrozbE, že od 1. 1. Ň0Ň1 nebo od 
1. 1. Ň0Ňň Ěv závislosti na pUípadné účinnosti momentálnE projednávané novely 
stavebního zákonaě bude zcela bez územního plánu. Rozhodování v území se 
pak v tom pUípadE kromE pUíslušných ustanovení stavebního zákona, zejména cíl] 
a úkol] územního plánování, a kromE Pražských stavebních pUedpis] bude Uídit 
právE zásadami územního rozvoje. 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné V. Obsah kapitoly 
aě Vyhodnocení uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na 
základE kterých byly ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení 
pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území 
 
a. 1 Zásadní pUipomínka 
Doporučujeme identifikovat všechny konkrétní nové skutečnosti, vyplývající ze 
zmEn podmínek v uplynulém období a zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení 
konkrétních vliv] identifikovaných nových skutečností na formální obsah i vEcné 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období a také bude doplnEno 
vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území. 
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Uešení ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na pUípadnou 
aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR nestačí pouze uvést prostý výčet 
legislativních pUedpis] a dalších dokument], které se v uplynulém období zmEnily. 
Je nezbytné identifikovat zcela konkrétnE jednotlivé podmínky, které se zmEnou 
tEchto pUedpis] a dokument] zmEnily a formulovat vliv tEchto podmínek na 
formální i vEcný obsah ZÚR hl. m. Prahy. 

Dále ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné a. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z novel všech 
relevantních právních pUedpis] s účinností v uplynulém období, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Doporučujeme 
pUitom zabývat se kromE uvedené novely vyhlášky č. 45Ř/Ň010 Sb., kterou se 
mEní vyhláška č. 500/Ň006 Sb. dále napU. novelou zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o 
ochranE zemEdElského p]dního fondu, novelou zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích a dalšími, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme mezi legislativními pUedpisy, 
které byly v uplynulém období zmEnEny/aktualizovány a mohly by mít vliv na 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, napU. novelu zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o ochranE 
zemEdElského p]dního fondu Ězákony č. 41/Ň015, resp.1Ř4/Ň006 Sb., kterými se 
mEní zákon č. ňň4/1řřŇ Sb.ě, nebo napU. novelu zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích Ězákon č. Ň6Ř/Ň015 Sb., kterým se mEní zákon č. 
1ň/1řř7 Sb.ě, kterým se ruší označení všech „rychlostních silnic“, a mnohé další. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Návrh aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, který vyplyne za schválené Zprávy, bude 
zpracován v souladu s platnou legislativou. 
 
 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné a. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. porovnat výsledky prognózy zpracovatele s výsledky projekce z 
ČSÚ, Ň. identifikovat konkrétní nové skutečnosti, které z nich vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedeno, že „je k dispozici 
nová Prognóza vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy“. Není objasnEno, v čem 
se zjištEní nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy liší od 
skutečností, na základE nichž byly zpracované v současné dobE platné ZÚR hl. 
m. Prahy. Není ani objasnEno, zda z nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. 
m. Prahy vyplývají nEjaké konkrétní nároky na Uešení ZÚR hl. m. Prahy. 
UpozorOujeme, že kromE prognózy zpracované pUímo v IPR existuje i Projekce 
obyvatelstva v Hlavním mEstE Praze do roku Ň050 Ěz ledna Ň014ě, zpracovaná 
jedním ze tUí renomovaných prognostických pracoviš[ v ČR - Českým statistickým 
úUadem. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Prognóza byla zpracována Univerzitou Karlovou a jejím podkladem byly data ČSÚ. 
Prognóza byla použita proto, že obsahuje i podrobnEjší údaje než data z ČSÚ. 
Jedná se o údaje o imigraci - pUír]stky obyvatel plynoucími s dostEhování do 
Prahy z ČR i s pUedpokladem stEhování mimo ČR. Jde tedy o prognózu, která Ueší 
komplexnE pUír]stek obyvatelstva ve tUech variantách vývoje do horizontu roku 
Ň050 a tyto pUír]stky i prostorovE distribuuje v rámci obce - hl. m. Prahy. 
Vyplývá z ní, z její stUední varianty, že i nadále bude r]st počet obyvatel Prahy jako 
v posledních cca. Ň0 letech, že je tedy potUeba navržené stavby a zaUízení 
technické, dopravní i občanské vybavenosti realizovat a rozhodnE je neredukovat. 
ObdobnE se nemEní, až na výjimky - a to spíše lokální Ěmístní, na úrovni MČě, 
požadavky na rozvojové plochy, oblasti a osy. 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné a. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zd]vodnit „potUebu provEUení vymezení regionálního a 
nadregionálního ÚSES“, zejména specifikovat konkrétní nové skutečnosti, které 
vyvolávají uvedenou potUebu, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy v oblasti ÚSES. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedena „potUeba 
provEUení vymezení regionální a nadregionální úrovnE ÚSES“. 
Tato potUeba není nijak zd]vodnEna ani jinak objasnEna. Nová potUeba uvedení 
regionální a nadregionální úrovnE ÚSES do souladu s legislativou je ponEkud 
pUekvapivá, protože ÚSES byl do ZÚR hl. m. Prahy nepochybnE zpracován v 
souladu se zák. 114/1řřŇ Sb. a provádEcí vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. Není 
zUejmé, jaké nové skutečnosti pro vymezení regionálního a nadregionálního 
ÚSES vyplývají z “aktuální oborové metodiky”. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné a. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících ze 
schváleného nového Strategického plánu hl. m. Prahy, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme napUíklad Strategický plán 
hlavního mEsta Prahy, schválený Zastupitelstvem hl. m. Prahy 24. 11. 2016. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Nejedná se o novou skutečnost/podmínku. 
Strategický plán, neboli plán rozvoje obce je nástrojem majetkové politiky a 
oborových politik mEsta. 
Nejedná se o nový Strategický plán hl.m. Prahy ale o ůktualizaci Strategického 
plánu Ň00Ř. 
Z výstup] obsažených v aktualizaci Strategického plánu nevyplývá žádná nová 
podmínka, která by mEla být Uešena ůktualizací ZÚR hl.m. Prahy. 
 
 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné a. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení relevantní judikatury správních soud] k 
návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, kterými se vydávají ZÚR, resp. 
aktualizace ZÚR, v uplynulém období, včetnE specifikace konkrétních nových 
skutečností, které z judikatury pro Uešení ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
judikatury správních soud] k návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, 
kterými se vydávají ZÚR, resp. aktualizace ZÚR, v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Právní Uád je v ČR hierarchicky uspoUádán - právo Evropské unie, ústavní 
poUádek, mezinárodní smlouvy, zákonné právní pUedpisy a podzákonné právní 
pUedpisy. Judikatura není pramenem práva. Judikatura upUesOuje výklad zákon], 
ale nejsou to zákony ani podzákonné právní pUedpisy. 
Tato problematika není součástí Zprávy. 
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49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné a. 7 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z rozvoje 
StUedočeského kraje v uplynulém období, se zamEUením na koordinaci ZÚR hl. m. 
Prahy se ZÚR StUedočeského kraje a se zohlednEním Integrované strategie pro 
ITI Pražské metropolitní oblasti. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
rozvoje StUedočeského kraje v uplynulém období, zejména pak z rozvoje 
bezprostUedního zázemí hl. m. Prahy. 
V této souvislosti pUipomínáme, že v uplynulém období došlo ke zrušení nEkterých 
částí ZÚR StUedočeského kraje, včetnE napU. zrušení plochy rozvoje letištE Praha 
– RuzynE, silničního okruhu kolem Prahy v severozápadním a severovýchodním 
sektoru či koridoru železniční tratE č. ŇŇ1: úsek Praha – Strančice, s velmi úzkými 
vazbami na území hl. mEsta Prahy. MomentálnE je projednávána ůktualizace č. Ň 
ZÚR StUedočeského kraje, která výše uvedené soudem zrušené části ZÚR 
StUedočeského kraje novE vymezuje. 
Dále pUipomínáme existenci ITI Pražské metropolitní oblasti Ěviz https://rsk-
sk.cz/integrovane- nastroje/iti-prazske-metropolitni-oblasti/). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavky nebudou akceptovány. 
PoUizovaná ůktualizace č. Ň ZÚR StUedočeského kraje je v souladu s platnými 
ZÚR hl.m. Prahy. 
Vyhodnocení koordinace se ZÚR StUedočeského kraje není pUedmEtem Zprávy. 
ITI - Integrované územní investice ĚIntegrated Territorial Investmentsě jsou 
nástrojem EU v rámci programovacího období Ň014-2020, kdy jsou investice 
smEUovány do tzv. Metropolitních region]. V pUípadE Prahy jde o spolupráci se 
StUedočeským krajem a obcemi kolem Prahy, kde ve vymezeném regionu lze 
použít ITI k financování projekt] , ale jen v souladu se strategií ITI pro metropolitní 
region Prahy a StUedních Čech. Jde o nástroj finanční, který je smEUován do tUí 
oblastí Ěškolství, ochrana proti povodním, dopravní stavby- napU. P+Rě a vEtšina 
investic je realizována na území StUedočeského kraje. PUímý vliv ITI na územní 
plánování respektive na aktualizaci ZÚR a jejich naplOování není. 
 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné a.Ř Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území, včetnE 
formulace závEr], zda zmEny podmínek za uplynulé období vyvolávají 
pUedpokládaný negativní dopady na udržitelný rozvoj území a pUípadnE jaké. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v]bec provedeno 
„vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území“. 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se v této vEci nelze odkázat na 
stanovisko pUíslušného orgánu ochrany životního prostUedí, poUizovatel Zprávy o 
uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy na základE vyhodnocení 
podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, vyhodnotit pUípadný negativní 
vliv tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území. PUíslušný orgán ochrany životního 
prostUedí posuzuje pUípadné negativní vlivy vyplývající ze zmEn podmínek v 
uplynulém období pouze na životní prostUedí, resp. na evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Poslední odstavec v kapitole aě Zprávy bude pUeformulován. 
 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné VI. Obsah kapitoly 
bě Problémy k Uešení v ZÚR vyplývající z územnE analytických podklad] 
 
b.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme kapitolu bě zpracovat d]slednE a UádnE na základE rozboru 
„Problém] k Uešení nástroji územního plánování“ provedeného v kapitole 1111 ň. 
ůktualizace ÚůP hl. m. Prahy. Zvláštní zUetele jsou hodny zejména následující 
„problémy k Uešení nástroji územního plánování“ : 
- Absence koordinace rozvoje bydlení a dalších aktivit v rámci mEsta a 
pUímEstského území Ěs. 5ě; 
- neúplná a nedostatečná kapacita dopravní a technické infrastruktury v rámci 
metropolitního regionu a Ěnedostatečnáě návaznost na hlavní evropské sítE Ěs. 5ě; 
- zvýšení významu železnice v regionální dopravE Ěs. 5ě; 
- problém stanovení zd]vodnEného limitu r]stu počtu obyvatel Prahy a jejích 
mEstských částí s ohledem na omezení vyplývající z pUírodních podmínek, zdroj], 
dopravní obsluhy a životního prostUedí Ěs. 7); 
- nedostatek les] s ohledem na potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského 
kraje, vysoká rekreační zátEž stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch Ěs. 7ě; 
- celkové pUetížení centra mEsta dopravou, nepUíznivé prostorové aspekty 
dopravních staveb (s. 9); 
- dlouhodobE nedokončené koncepce významných mEstských lokalit a sídlištních 
založení, nedostatečné využití jejich potenciálu Ěs. řě; 
- vznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené mEstské prostUedí a 
generující zvýšené nároky na dopravní obsluhu (s. 11); 
- tlak na novou pUevážnE monofunkční zástavbu v nezastavitelném území, kde do 
budoucna není zajištEna kvalitní kolejová veUejná doprava a tím zvyšující se 
nároky na individuální automobilovou dopravu ĚnapU. Šeberov, HrnčíUe, Újezd, 
KUeslice, Pitkovice) (s. 15); 
- neexistence značné části Pražského okruhu zp]sobuje pUetrvávající zatížení 
území mEsta tranzitní automobilovou dopravou Ěs. 15ě; 
- absence kvalitních tangenciálních Ěkolejovýchě spojení MHD mezi jihozápadní a 
jižní částí mEsta, mezi severozápadní a severní částí mEsta mimo oblast 
rozšíUeného celomEstského centra, která by pUispEla k odlehčení dopravního 
systému v centru mEsta Ěs. 15ě; 
- chybEjící další kapacitní kolejové propojení v jižní části Prahy s centrem mEsta, 
které by snížilo rozsah autobusové MHD a nabídlo rovnEž alternativní trasu pro 
pUípad opravy Nuselského mostu Ěs. 15ě; 
- nedokončená pUestavba železničního uzlu Praha, omezená kapacita 
železničního uzlu Balabenka ve vztahu k Novému spojení, komplikované 
podmínky pro zkapacitnEní železničního uzlu Praha v centrální oblasti mEsta Ěs. 
15); 
- absence železničního propojení letištE Praha/RuzynE a kvalitního železničního 
spojení Praha–Kladno (s.15); 
- nekoordinovaný postup pUi rozvoji velkých komerčních a logistických aktivit v 
kontaktním území Prahy Ěs. Ň0ě; 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Kapitola bude rozšíUena a budou konkretizovány problémy vyplývající z aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR hl. m. Prahy Ueší jen vybrané 
problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR náležetě. 
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- nedostatečná podpora vzniku polyfunkční struktury mEstské zástavby v 
mEstských a čtvr[ových centrech, která je zárukou lepších podmínek pro 
celodenní bezpečnost Ěs. Ň0ě; 
- vytvoUit podmínky pro posílení vodárenské infrastruktury ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- zajistit územní podmínky pro umístEní potUebných plošných zaUízení a liniových 
vedení elektrizační soustavy Ěs. 17ě; 
- vytvoUit podmínky pro zkapacitnEní plnE菜  vyažených nebo pUeažených lokálních 
ČOV nebo pUepojení na stokový systém hl. m. Prahy ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- a omezovat kompaktní urbanizaci v okrajových částech Prahy a vytvoUit 
podmínky pro možnost realizace protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru (s. 17). 
 
Od]vodnEní 
V kapitole bě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden pouze 
jeden problém vyplývající ze ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. 
m. Prahy. V kapitole 11ň1 ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy je pUitom uvedeno 
celkem 1Ň okruh] problém] k Uešení v územnE plánovacích dokumentacích. 
VýbEr pouze jednoho problému není nijak objasnEn, stejnE tak jako není 
objasnEno, proč se Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nezabývá dalšími 
problémy k Uešení uvedenými v ň. aktualizaci ÚůP hl. m. Prahy relevantními pro 
Uešení v ZÚR. Pro účely vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUitom nejsou 
využity ani „Problémy k Uešení nástroji územního plánování“ formulované pro 
jednotlivé tematické okruhy v kapitole 1111 sekce 1100 „Hodnoty a problémy“ ň. 
aktualizace ÚůP hl. m Prahy. 
Z provedené hlubší analýzy ň. aktualizace ÚůP hl. m Prahy lze s jistotou 
konstatovat, že uvedení jediného problému uvedeného ve ZprávE o uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. m. Prahy není dostatečným vyhodnocením 
problém] k Uešení v ZÚR vyplývajících z ÚůP. 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné VII. Obsah kapitoly 
cě Vyhodnocení souladu ZÚR s Politikou územního rozvoje ČR 
 
c.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
republikovými prioritami územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území stanovenými v Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1, 
schválené vládou ČR dne 15. 4. Ň015. Požadujeme Ň. formulovat konkrétní 
požadavky na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1. PUitom Požadujeme 
zamEUit se na návrh implementace novE stanovených republikových priorit č. 
Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uvedeno prosté konstatování, 
že „v rámci zpracování ůktualizace ZÚR bude provEUen soulad s republikovými 
prioritami PÚR ČR“. To nelze považovat za naplnEní požadavku § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. „vyhodnotit soulad ZÚR s politikou územního rozvoje“. Konstatování 
pUitom pUedjímá, že platné ZÚR hl. m. Prahy nejsou v souladu s PÚR ČR a že je 
tak nutné poUídit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Návrh na poUízení aktualizace ZÚR 
pUitom má vyplynout až z povedeného vyhodnocení souladu ZÚR s platnou 
Politikou územního rozvoje ČR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné c. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
obecnými kritérii a podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro 
územní plánování uvedenými v čl. ĚňŘě a v čl. Ěňřě PÚR ČR ve znEní její 
ůktualizace č. 1. 
Požadujeme Ň. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
úkoly pro územní plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro 
Metropolitní rozvojovou oblast Praha. 
 
Od]vodnEní 
Nelze se spokojit se závEry vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s vymezením 
rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí dle PÚR ČR, které se 
omezují na požadavek na pUejmenování rozvojové oblasti OB1. 
UpozorOujeme, že v ůktualizaci č. 1 PÚR došlo k aktualizaci a doplnEní nEkterých 
obecných kritérií a podmínek pro rozhodování o zmEnách v území uvedených v čl. 
ĚňŘě a úkol] pro územní plánování uvedených v čl. Ěňřě PÚR ČR. 
UpozorOujeme dále, že v ůktualizaci č. 1 PÚR ČR byly pro Rozvojovou 
metropolitní oblast Praha stanoveny novE tUi úkoly pro územní plánování. Návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR se má mimo jiné zabývat i vyhodnocením plnEní úkol] 
pro územní plánování stanovených v PÚR ČR pro pUedmEtnou Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, by[ by mElo být konstatováno, že nEkterý z úkol] pro 
územní plánování dosud nebyl zodpovEdnými orgány splnEn ĚnapU. že zatím 
nebyla poUízena požadovaná územní studieě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
1. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s obecnými kritérii a 
podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro územní plánování 
stanovenými v platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy 
součástí od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEno jaké články jsou oproti PÚR ČR Ň00Ř v platné PÚR 
zmEnEny. 
Ň. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s úkoly pro územní 
plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné c.ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení pUípadných širších územních vliv] vymezení 
nové rozvojové osy OS5a Rozvojová oblast Praha – Jihlava v ůktualizaci č. 1 
PÚR ČR na strukturu, infrastrukturu a obslužnost území hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
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UpozorOujeme, že v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR ke zmEnE zaUazení území hl. 
m. Prahy ve struktuUe osídlení ČR, byla novE vymezena rozvojová oblast OS5a 
Rozvojová oblast Praha – Jihlava podél dálnice D1. 

Tato osa se území hl.m Prahy netýká v souladu s vymezením rozvojové osy OS5a 
v PÚR ČR, v platném znEní: "Obce mimo rozvojové oblasti s výraznou vazbou....". 
Celé území Hl.m. Prahy je v PÚR ČR, v platném znEní, vymezeno jako rozvojová 
oblast OB 1 Metropolitní rozvojová oblast Praha. 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné VIII. Obsah kapitoly 
dě Vyhodnocení návrh] mEstských částí na aktualizaci ZÚR 
 
d.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zapracovat do kapitoly dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
kromE požadavk] mEstských částí uplatnEných v rámci projednání návrhu Zprávy 
o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy rovnEž návrhy a podnEty na aktualizaci ZÚR hl. 
m. Prahy týkající se jednotlivých mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 
Požadujeme k tomu využít zejména bohatou agendu pr]bEžných konzultací 
rozpracovaného návrhu nového Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s 
mEstskými částmi. 
 
Od]vodnEní 
V kapitole dě Zprávy o uplatOování ZÚR se obvykle kromE požadavk] mEstských 
částí uplatnEných ve lh]tE pro projednání Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
uvádEjí též návrhy a požadavky mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR v uplynulém období. Je 
nepochybné, že Uada návrh] na aktualizaci ZÚR z pohledu mEstských částí 
jednoznačnE vyplývá napU. z konzultací rozpracovaného návrhu nového 
Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s mEstskými částmi. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
PoUizovatel neobdržel žádné požadavky MČ na aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy. 
Vzhledem k rozdílní podrobnosti ÚP a ZÚR není možné pUipomínky vznesené v 
rámci konzultací k novému Územnímu plánu hl.m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě 
použít k Zásadám územního rozvoje hl.m  Prahy. Tyto konzultace probíhaly nad 
rámec zákonem stanoveného postupu mezi zpracovatelem ÚPD a MČ, bez účasti 
poUizovatele. Tato jednání se týkala pouze návrhu Uešení Metropolitního plánu a 
byla mimo proces poUizování ÚPD. 
 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné IX. Obsah kapitoly 
eě Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR, vč. požadavk] 
na VVURÚ, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování nových 
ZÚR, vč. požadavk] na VVURÚ 
 
e.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUed vlastní formulací požadavk] a podmínek pro zpracování návrhu 
aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR zpracovat UádnE a úplnE 
kapitoly aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR musí být vždy formulována na základE 
podrobného a úplného vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období 
zpracovaného v kapitolách aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR. ZávEry 
vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě, 
bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR jsou základním podkladem pro formulaci 
dalšího postupu, včetnE konkrétních požadavk] a podmínek pro zpracování 
návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR. 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedené v kapitolách aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je neúplné a není proto dostatečné pro 
formulaci jednoznačných a zd]vodnitelných požadavk] a podmínek pro 
zpracování návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v podrobnosti náležející dokumentaci ZÚR doplnEny kapitoly a), 
bě, cě a dě dle uplatnEných vyjádUení, pUipomínek a požadavk]. 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné e. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme na úvod kapitoly eě doplnit stručné shrnutí hlavních závEr] a zjištEní 
z kapitol aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, včetnE porovnání 
možností dalšího postupu a zd]vodnEní, proč je požadovaná právE aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy a v jakém rozsahu. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má mimo jiné na základE vyhodnocení 
uplatOování ZÚR provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR 
objasnit závEry vyhodnocení zmEn podmínek v území v uplynulém období a 
navrhnout a zd]vodnit další postup územnE plánovací činnosti ve vztahu k ZÚR 
Ěbez požadavk] na úpravu Uešení ZÚR / požadavky na aktualizaci ZÚR / 
požadavky na poUízení zcela nových ZÚRě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Vzhledem k tomu, že ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé 
schválené Zprávy body aě až hě, nebudou hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě 
Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné e. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zakomponovat do požadavk] na zpracování aktualizace ZÚR nebo 
nových ZÚR d]slednE všechny požadavky na formální i vEcné Uešení ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývající z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola e) Zprávy o uplatOování ZÚR má v souladu s § ř Vyhlášky č. 500/Ň006 
Sb. obsahovat požadavky na všechny úpravy ZÚR. Tada závEr] a zjištEní z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období uvedených v 
kapitolách aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v kapitole 
e) uvedena. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Jak bylo uvedeno výš  Ěviz. pUedchozí odstavecě, vzhledem k tomu, že ůktualizace 
ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé schválené Zprávy body aě až hě, nebudou 
hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole e). 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné e. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme striktní a definitivní požadavky na úpravy textu ZÚR zobecnit a 
ponechat tak dostatečnou volnost zpracovateli a poUizovateli aktualizace ZÚR pro 
provEUení úprav text] v potUebných vEcných souvislostech. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR obsahuje v bodech ň., 4. a 5. zcela striktní 
a definitivní požadavky na dílčí formulační zmEny textu, uvedené jako vlastní 
zmEnový text aktualizace ZÚR. Takový postup je v praxi dosti neobvyklý, návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR tak zcela nepodloženE a neod]vodnEnE pUedjímá 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude zapracován. 
- Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
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vlastní vEcné Uešení aktualizace ZÚR a výsledek procesu poUizování aktualizace 
ZÚR a nedává tak projektantovi ani poUizovateli aktualizace ZÚR možnost 
potUebné zmEny textu v rámci procesu zpracování aktualizace ZÚR d]kladnE 
provEUit a promyslet ve všech potUebných vEcných souvislostech. 
UpozorOujeme, že takto striktní a definitivní pojetí požadavk] na formulační 
úpravy textu ZÚR v rámci Zprávy o uplatOování ZÚR zakládá reálný problém pUi 
vypoUádání souladu Uešení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy s požadavky na 
aktualizaci ZÚR v pUípadE, kdy se nakonec jednotlivé formulace textu ZÚR v 
návrhu aktualizaci ZÚR zmEní a když se zpracovatel od nich tedy jakkoli odchýlí 
Ěcož lze pUedpokládatě. 

kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné e. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy z výše uvedených právních pUedpis] a ÚůP Ěviz též kapitola bě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahyě, včetnE specifikace konkrétních 
požadavk] na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden požadavek na 
„opravy a upUesnEní v textové a grafické části ve smyslu zákona č. ň50/Ň01Ň Sb. 
Ěnovela stavebního zákonaě, platného znEní vyhlášky č. 500/Ň006 Sb., ÚůP hl. m. 
Prahy a Pražských stavebních pUedpis]“ a dále „upUesnEní formulací textové části 
a formální úpravy výkres].“ Není zUejmé, o jaké konkrétní opravy se má jednat, v 
jakém rozsahu a s jakými dopady na vEcné i formální Uešení ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 
Problematiku ÚůP Ueší kapitola bě, která bude rozšíUena a budou konkretizovány 
problémy vyplývající z aktualizací ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR 
hl. m. Prahy Ueší jen vybrané problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR 
náležetě. 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné e. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývají z republikových priorit územního plánování, jejichž znEní bylo 
podstatnEji upraveno nebo novE doplnEno v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR. 
PUitom Požadujeme zamEUit se zejména na návrh implementace novE 
stanovených republikových priorit č. Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní 
republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden toliko obecný 
požadavek zohlednit v 1. kapitole ZÚR hl. m. Prahy priority stanované v PÚR ČR. 
Vycházíme z pUedpokladu, že současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1, byly vydány v souladu s tehdy platnou PÚR ČR z roku Ň00Ř. V 
uplynulém období, konkrétnE 15. 4. Ň015, byla vydána ůktualizace č. 1 PÚR ČR, 
ve které bylo podstatnEji aktualizováno nebo novE doplnEno znEní následujících 
republikových priorit územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území: 
(14a), (16), (16a), (17), (20a), (23), (24), (24a) a (29). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 
 
 
 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné e. 7 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR navrhuje v bodE Ň. bez náhrady zrušit 
kapitolu Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
„Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy“ s od]vodnEním, že její jednotlivá 
ustanovení jsou obsažena v jednotlivých konkrétních kapitolách ZÚR. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, která ustanovení kapitoly Ň. současnE 
platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou obsažena v 
konkrétních kapitolách ZÚR hl. m. Prahy nebo jsou s nimi v rozporu, zejména s 
ohledem na nezbytnost dosažení souladu obsahu ZÚR hl. m. Prahy s platnou 
legislativou. 
 
Od]vodnEní 
Toto obecné od]vodnEní nelze považovat za adekvátní, protože ustanovení 
kapitoly Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
jsou aplikovaná bez rozdílu na celém území hl. m. Prahy, zatímco jednotlivé 
konkrétní kapitoly současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 vymezují podmínky pro vymezená území hl. m. Prahy Ěspecifické 
oblasti nadmístního a celomEstského významu, transformační oblasti, nadmístnE 
významné rozvojové osy a oblastiě. Součástí kapitoly Ň. současnE platných ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou ustanovení naplOující základní 
požadavky pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb.: zejména odst. 1 písm. aě 
„stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území včetnE zohlednEní priorit stanovených v Politice územního rozvoje“; odst. 1 
písm. eě „upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území kraje“; a odst. 1 písm. hě „stanovení 
požadavk] na koordinaci územnE plánovací činnosti obcí a na Uešení v územnE 
plánovací dokumentaci obcí, zejména s pUihlédnutím k podmínkám obnovy a 
rozvoje sídelní struktury.“ Je možné, že nEkterá ustanovení v kapitole Ň. jsou 
duplicitnE obsažena v kapitole Ř. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy Ěv ní jsou 
také nEkteré celomEstské zásadyě, ale u nich tUeba duplicitu prokázat, a to 
srovnáním formulací jednotlivých konkrétních zásad. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné e.Ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 7 vEnovaném 
„ZpUesnEní ploch a koridor] vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridor] 
nadmístního a celomEstského významu“ stanovuje nezbytnost provEUení a 
nového vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. Požadujeme 1. 
doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUehled zmEnEných 
metodických a legislativních podmínek a vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy, které zd]vodní potUebu provEUení vymezení ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni na území hl. m. Prahy. Ň. v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy požadujeme uvést konkrétní požadavky a podmínky pro aktualizaci 
vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 
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Od]vodnEní 
PotUeba nového vymezení ÚSES ovšem z obsahu kapitoly cě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nevyplývá. Je pUitom argumentováno nutností uvést 
vymezení systému ÚSES do souladu „s legislativním rámcem, oborovými 
metodikami a reálnými podmínkami v území“. V kapitole aě „Vyhodnocení 
uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na základE kterých byly 
ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území“ Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy potUebu provEUení vymezení ÚSES na 
nadregionální a regionální úrovni konstatuje bez uvedení zmEn legislativních a 
metodických podmínek, na základE kterých byl ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni vymezen v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 a/nebo vyhodnocení zkušeností pUi uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, 
ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Zd]vodOování zmEn konkrétních prvk] 
regionálního ÚSESpotUebou „uvedení dosouladu s legislativnímrámcem“ 
považujeme za zavádEjící, protože stávající podoba ÚSES byla do platného 
územního plánu začlenEna v souladu se zákonem č. 114/1řřŇ Sb. i provádEcí 
vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. ObdobnE považujeme za zavádEjící odkaz na „aktuální 
oborovou metodiku“, nebo[ fakt jejího vydání sám o sobE nelze považovat za 
argument pro zpochybnEní platného ÚSES nota bene pouze jeho vybraných částí. 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné e. ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE Ř. navrhuje pUi 
upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot, že tyto územní podmínky budou pUi aktualizaci „upraveny s 
ohledem na požadavek hospodárného a intenzivního využití zastavEného území s 
d]razem na využití ploch brownfields a ploch pUestavby a s ohledem na 
požadavek omezit rozšiUování zastavitelného území do krajiny” a že podkladem 
pro úpravu tEchto podmínek budou využity výsledky poUizovaných aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají ve vztahu k 
podmínkách koncepce ochrany a rozvoje hodnot území hl. m. Prahy pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na aktualizaci ZÚR 
hl. m. Prahy ve vztahu k podmínkám koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy tímto bodem implikuje, že existující 
koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 je nedostatečná, aniž toto prokázal ve svých kapitolách aě, až dě. 
ZároveO v bodE e/Ň navrhuje bez náhrady zrušit kapitolu Obecných zásad 
územního rozvoje hl. m. Prahy. Není proto zjevné, do jakých kapitol ZÚR hl. m. 
Prahy a jakým zp]sobem budou výše zmínEné úpravy zapracovány a k jak 
rozsáhlým a podstatným zmEnám ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 
1 v by d]sledku navržených úprav mElo dojít. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Ve ZprávE není uvedeno, že existující koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR 
hl. m. Prahy je nedostatečná a bude tudíž mEnEna. 
V tomto bodu se jedná pouze o úpravu kapitoly Ř - UpUesnEní územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních a civilizačních hodnot v platných 
ZÚR, vzhledem k podrobnosti dokumentace ZÚR, s využitím ůktualizace ÚůP a 
také v d]sledku revize Kapitoly Ň. Nejedná se o zmEnu koncepce, ale pouze o 
formulační úpravu. 
Jak již bylo uvádEno v pUipomínkách výše, Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné e.10 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ř. konstatuje, že obsah 
kapitoly bude naplOovat požadavky Evropské úmluvy o krajinE. Česká republika 
podepsala Evropskou úmluvu o krajinE ve Štrasburku ŇŘ. listopadu Ň00Ň. 
Požadujeme 1. pUednE doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 
s Evropskou úmluvou o krajinE a specifikovat, v čem se ve vztahu k Evropské 
úmluvE o krajinE zmEnily podmínky, na jejichž základE byly současné platné ZÚR 
hl. m. Prahy vydány. 
Ň. v návaznosti na vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní 
ůktualizace č. 1 s Evropskou úmluvou o krajinE požadujeme ve formulaci bodu ř. 
kapitoly eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnE specifikovat, jaké 
konkrétní požadavky a podmínky vyplývají na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do 
souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Česká vláda usnesením č. 104ř/Ň00Ň z Uíjna Ň00Ň uložila ministerstvu životního 
prostUedí, ministerstvu zemEdElství, ministerstvu kultury, ministerstvu pro místní 
rozvoj a ministerstvu školství, mládeže a tElovýchovy, aby zabezpečila 
uplatOování úmluvy v praxi. Vymezit typy krajin podle stanovených cílových 
charakteristik a stanovit cílové charakteristiky kraji, včetnE územních podmínek 
pro jejich zachování nebo dosažení, v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE č. 
13/2005 Sb. m. s., vyplývá z pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. již od roku 
Ň007. Máme tak za to, že i současnE platné ZÚR hl. m. Prahy mEly být 
zpracovány v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE. Z bodu ř. Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není s ohledem na výše uvedené zUejmé, v čem 
současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 neodpovídají 
Evropské úmluvE o krajinE a jaké konkrétní požadavky a podmínky na uvedení 
ZÚR hl. m. Prahy do souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
ZÚR hl.m. Prahy v platném znEní nejsou v rozporu s Evropskou úmluvou o krajinE. 
Vzhledem k nové metodice - Metodika pro poUizování a zpracování zásad 
územního rozvoje v kontextu Evropské úmluvy o krajinE ĚČZÚ v Praze, Fakulta 
životního prostUedí; 6.1.Ň014)- je v návrhu Zprávy navržena aktualizace pUíslušné 
kapitoly 9. 
 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné e.11 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 10. konstatuje potUebu 
provEUení rozsahu veUejnE prospEšných staveb a opatUení dle „zmEn v 
aktualizovaných částech ZÚR“. Požadujeme ve formulaci bodu 10. kapitoly eě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, v návaznosti na vyhodnocení uplatOování 
ZÚR v uplynulém období provedeném v kapitolách aě až dě konkrétnE 
specifikovat, jaké konkrétní VPS a VPO mají být pUedmEtem provEUení v 
aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
VPS budou odstranEny u již realizovaných prvk] dopravní infrastruktury napU. 
prodloužení metra trasy ů do Motola - Z/50Ň/DM. U prvk] technické infrastruktury -  
bude grafické vymezení prvk] VPS upraveno, dle aktuálních podklad]. 
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Od]vodnEní 
Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodu ň. explicitnE nenavrhuje 
konkrétní zmEny v kapitolách vEnujících se rozsahu VPS a VPO. ZároveO ovšem 
v bodech 5. a 6. uvádí výčet koridor] technické a dopravní infrastruktury, u nichž 
by mElo dojít ke zmEnE zp]sobu zapracování do aktualizovaných ZÚR hl. m. 
Prahy,v bodE 7. zd]vodOuje potUebu zmEn ve vymezení ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni, včetnE uvedení nEkterých konkrétních prvk], u nichž se 
pUedpokládají zmEny ve vymezení. 

VPO budou upraveny v celé kapitole ÚSES, dle nového vymezení. 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné e.1Ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje zrušit bez 
náhrady nadmístní rozvojové oblasti 
- R/1 ŠtErboholy – Dolní MEcholupy – Dubeč a 
- R/1 LetOany – Avia. 
Požadujeme ve formulaci bodu ň. kapitoly eě vyjasnit, zda a v jakém rozsahu má 
být kapitola ň. ZÚR hl. m. Prahy upravena. Zd]vodnEní nezbytnosti úprav 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí území hl. m. Prahy by pUitom mElo 
vycházet z výsledk] zjištEní kapitol aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období obsažené v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k potUebE nového 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí nevyjadUuje. Není proto zjevné, z 
jakých d]vod] by mElo dojít k vypuštEní tEchto kapitol ze ZÚR hl. m. Prahy. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
V kapitole ň jsou navrženy ke zrušení rozvojová oblast ň.1.1 a transformační 
oblast ň.Ň.1. U oblasti ň.1.1. ŠtErboholy - Dolní MEcholupy - Dubeč ĚR/1ě došlo k 
nenaplnEní pUedpoklad], které byly potUebné k rozvoji tzv. Východního mEsta. Jde 
zejména o ukončení trasy metra v Depu HostivaU Ětedy nenapojení rozvojové 
oblasti na kapacitní dopravu - metroě, pUehodnocení dosavadního vývoje, kdy v 
tomto území je udržitelnEjší rozvoj jednotlivých mEstských částí se zachováním 
pUímEstského charakteru, což souvisí s rozvojem v jiných částech Prahy a 
naplnEním potenciálu v transformačních plochách uvnitU Prahy. ZároveO je tímto 
krokem u rozvojové oblasti ň.1.1. sledována i ochrana otevUené krajiny, zvýšení 
rekreačního potenciálu ve východní části mEsta s využitím prvk]m okolo vodní 
nádrže Slatina která má pUírodE blízký charakter a je významná i z hlediska 
ochrany pUírody. 
U oblasti ň.Ň.1. LetOany -ůvia ĚT/1ě nedošlo k naplnEní očekávání a území je stále 
využíváno Ěz vEtší částiě k produkci, skladování a obchodu, nelze tedy naplnit 
pUedpoklad transformace území v plnohodnotnou mEstkou čtvr[. Naopak je 
potUeba v Praze zachovat plochy pro výrobu, obchod a skladování - jejich úbytek 
Ěsouvisející i s ochranou bydlení a limity, které potom plynou na okolní výstavbuě 
m]že mít negativní vliv na zásobování, city logistiku i hospodáUství mEsta v 
dlouhodobém horizontu. 
 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné e.1ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. obsahuje požadavek 
na zrušení ř rozvojových oblastí zelenE z celkových 11 rozvojových oblastní 
zelenE vymezených v ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Platné 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom explicitnE konstatují, že jedním z celomEstských 
problém] k Uešení nástroji územního plánování je „nedostatek les] s ohledem na 
potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského kraje, vysoká rekreační zátEž 
stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch“ Ěkap. 1111, s. 7ě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní vEtšiny rozvojových 
oblastí zelenE, zejména s ohledem na zásadní význam ZÚR hl. m. Prahy pro 
koordinaci systému sídelní i krajinné zelenE na území hl. m. Prahy v poUizovaném 
novém Územním plánu Prahy ĚMetropolitním plánuě. PUípadné vypuštEní vEtšiny 
rozvojových oblastí zelenE musí vyplynout z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE zd]vodnEno, mj. s ohledem na 
problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR Prahy se v kapitolách aě až dě k rozvojovým 
oblastem zelenE pUitom v]bec nevyjadUuje. Není proto zUejmé, na jakém základE 
bylo stanoveno, že se jedná o lokality „spíše lokálního významu“, vzhledem k 
tomu, že rozvojové oblasti zelenE navržené ke zrušení, zasahují na území více 
mEstských částí hl. m. Prahy. Podle hrubého odhadu odečtem z pUíslušného 
výkresu platných ZÚR hl. m. Prahy je rozloha jednotlivých oblastí navržených ke 
zrušení cca 40 – 100 ha. To rozhodnE nesvEdčí jejich údajnému „spíše lokálnímu 
významu“. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné e.14 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. zp]sobem mEní 
zp]sob vymezení, rozsah a prostorové uspoUádání stávající Specifické oblasti 
celomEstského centra. Specifická oblast celomEstského centra je v kap. 4.1. ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. vymezena takto: „Oblast stávajícího 
celomEstského centra zahrnuje území Památkové rezervace v hlavním mEstE 
Praze (PPRě a navazující části historických čtvrtí Vinohrady, Smíchov, Holešovice 
a Karlín Ě…ě”. 
Požadujeme ponechat současné vymezení Specifické oblasti celomEstského 
centra. Návrh na rozšíUení území Specifické oblasti celomEstského centra zcela 
popírá princip polycentrického uspoUádání Prahy, když neod]vodnEnE neúmErnE 
plošnE rozšiUuje území vlastního celomEstského centra. 
 
Od]vodnEní 
Území LibnE a Vysočan, která mají být podle návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy do Specifické oblasti CelomEstského centra doplnEna, na území PPR 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Vymezení celomEstského centra je chápáno jako vymezení hierarchicky 
nejvyššího centra, které by mElo v čase nar]stat co do kvality i kvantity rozvoje 
Prahy. CelomEstské centrum nelze vnímat v Ň1. století úzce, tedy jen jako 
Pražskou památkovou rezervaci a tEsnE pUilehlá území. S rozvojem Prahy i po 
roce 1řŘř narostl počet obyvatel, dojíždEjících i student], kteUí zpravidla využívají 
právE centrum mEsta. K odlehčení tlaku na rozvoj uvnitU PPR je potUeba učinit 
nEkolik krok], mezi které patUí i rozšíUení celomEstského centra. Tím ale není 
porušena polycentričnost mEsta - resp. rozvoj lokálních center s místní 
vybaveností. Území LibnE a Vysočan vykazuje značný transformační potenciál a 
jde o území, které je dobUe napojeno na systémy veUejné dopravy a nachází se v 
blízkosti historického jádra Prahy. Jde o podporu kvalitní transformace s cílem 
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nenavazují a ani s ním nijak úzce nesouvisí. Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy se pUitom k potUebE nového vymezení SO na území hl. m. Prahy v 
kapitolách aě až dě nevyjadUuje. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu SO 
stávajícího celomEstského centra vyvolán. Jedním z princip] udržitelného rozvoje 
hl. m. Prahy uvedených v platných ÚůP ĚŇ014ě je pUitom „Podpora 
hierarchizované polycentrické struktury mEsta“. 

zajištEní adekvátních služeb pro hlavní mEsto jako celek a tím ke zlepšení živote 
jeho obyvatel i návštEvník], v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné e.15 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. obsahuje požadavky 
na konkrétní formulační zmEny v kapitolách 
- 4.ň.Ň Radotínské údolí Ězrušení úkol] navrhnout postupné rekultivace lom] a 
návaznost na pUilehlou část Pražského regionu pro podrobnEjší ÚPDě, 
- 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol Ězrušit úkol pro podrobnEjší ÚPD vyUešit 
nárazníkové pásmo mezi obytnými a pUírodními plochamiě a v 
- 4.5 Údolní niva Vltavy a Berounky ĚnovE chránit prostorový charakter nábUeží a 
pr]hledy, nikoliv již panorama mEstaě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na zmEny textové části nejsou zd]vodnEny v jednotlivých 
požadavcích, ani v obsahu kapitol aě až dě návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 na s. 7 konstatují „nedostatečné 
zajištEní územní ochrany pUírodnE hodnotných ploch“; „nedostatečné vazby do 
StUedočeského kraje“ a „nedostatečnou ochranu krajinných dominant a pohledovE 
exponovaných svah], podílejících se na jedinečnosti obrazu mEsta“ a potUebu 
jejich Uešení nástroji územního plánování. Není zUejmé, jakým zp]sobem mají 
navržené zmEny ZÚR hl. m. pUispEt Uešení výše zmínEných problém]. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky nebudou akceptovány. 
ůd. 4.ň.Ň. Radotínská jezera - Nástroji podrobnEjší ÚPD nelze dosáhnout 
rekultivace lom]. Není upuštEno od rekultivace lom] v této oblasti, podmínka je 
obsažena v bodE cě v Podmínkách pro následné rozhodování o zmEnách v území. 
ZÚR Ueší z principu návaznosti na okolí, tedy i na pUilehlou část Pražského 
regionu, proto je tato podmínka nadbytečná. 
Ad. 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol - Jde o území, které je zaUazeno do zastavEného 
území v souladu se SZ, uvedené území je součástí intravilánu 1ř66. Požadavek 
nárazníkového pásma není možné vzhledem k současnému stavu území Uešit, v 
blízkosti se nacházejí již realizované soudobé obytné soubory, areál golfu apod. a 
na jižní stranE bude navazovat na stávající zástavbu Radlická radiála. Ochrana 
uvedených území je stanovena pUíslušnými vyhláškami pUírodních park]. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
ůd.4.5. Údolní niva Vltavy a Berounky - text týkající se: „ochrana panoramatu 
mEsta" bude z kapitoly 4.5. odstranEn. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou 
zásadu bude uvedený text součástí kapitoly Ň - Obecné zásady.  

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné e.16 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. navrhuje z textu 
všech specifických oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE společenských 
Ěkap. 4.Ň. ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1.ě vyjmout z úkolu pro 
podrobnEjší ÚPD „vyUešit dopravní obsluhu území pUi preferování dopravy 
hromadné“ preferenci hromadné dopravy. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom v kapitole 1111 na s. 15 doporučují ÚPD „upUednostnit 
výstavbu kolejových systém] veUejné hromadné dopravy“ a „vytvoUit prostorové 
podmínky pro výstavbu tramvajových tratí“. Vzhledem k tomu, že vyjímané články 
naplOují čl. Ň4 PÚR ČR a kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
se k dopravní obsluze oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE 
společenských nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
V oblasti 4.Ň.Ň LetOany ĚSO/Ňě je požadavek preferování dopravy hromadné je již v 
tomto území pUekonán. Jedná se o území, kde je realizováno metro C - zastávka 
LetOany. Proto je tento bod vypuštEn. V ostatních specifických oblastí osvEtových, 
vzdElávacích a rekreačnE společenských bude požadavek odstranEn. PodrobnEjší 
územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE všechny zp]soby 
dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole Ň. 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné e.17 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitol 
- 3.1.2 (Barrandov – Slivenec R/2), 
- ň.1.ň ĚZápadní mEsto R/ňě, 
- ň.Ň.ň ĚVysočany, T/ňě, 
- 3.2.4. (Bohdalec-Slatiny T/4) 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD body, pUedepisující podrobnEjší ÚPD Uešit odtokové pomEry z území a 
protipovodOová opatUení nestavebního charakteru. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se pUitom k problematice 
vodního hospodáUství a protipovodOové ochrany na malých vodních tocích 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 Ěs.15ě uvádí jako problém k 
Uešení ÚPD v oblasti technické infrastruktury “VytváUet pUedpoklady pro bezpečné 
a účelné Uešení likvidace srážkových vod.” a “Vymezit plochy vodních nádrží a 
suchých poldr] jako opatUení proti povodním, a naopak jako opatUení k nadlepšení 
bezdeštných pr]tok] zejména u drobných vodních tok].“, čímž smEUují k naplnEní 
požadavk] čl. Ň5 PÚR ČR. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových a transformačních oblastí. 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
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49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné e.Ň0 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6ě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD požadavek na minimalizaci dopravy generované navrhovaným funkčním 
využitím a na provEUení Uešení Masarykova nádraží. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR 
hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. 
Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPD potUebu zvýšení významu železnice v regionální 
dopravE Ěs. 5ě a celkové pUetížení centra mEsta dopravou Ěs. řě a kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice transformační oblasti 
Masarykovo nádraží nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu 
formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Bod cě v Úkolech pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci bude vypuštEn. 
Navržená úprava reaguje na probEhlé zmEny v koncepci i reálné kroky, které se s 
územím Masarykova nádrží pojí. Území Masarykova nádraží se nachází v 
centrální části mEsta, ale je zároveO napojeno na nEkolik typ] veUejné dopravy - 
železnice, metro, tramvaj a pUedpokládá se nová koncepce, a to vznik terminálu 
spojujícímu centrum mEsta s letištEm. Z tohoto d]vodu nelze nadále uvažovat o 
tom, že lze redukovat v maximální možné míUe dopravu generovanou. 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné e.Ň1 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje zmEny v 
nadUazeném komunikačním systému hl. m. Prahy. Kapitoly vEnované 
nadUazeného systému se podle Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy mají 
pouze pUesunout do jiné kapitoly ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy struktury textu ZÚR hl. m. Prahy ve vztahu k 
nadUazenému systému a zd]vodnit, čím jsou tyto úpravy textu vyvolány. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat, zda se jedná o zámEr na aktualizaci vEcného Uešení nebo toliko 
formální úpravu dokumentace ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Zpráva 
Prahy k problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není 
zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Od zamýšlené úpravy textu, který se mEl týkat úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, bylo upuštEno. ČlenEní dopravního infrastruktury nebude v 
aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy mEnEno. 
 
 
 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné e. ŇŇ Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje vypustit v 
kapitole 5.1.1 bod požadující ovEUení trasy Vysočanské radiály v úseku Kbelská – 
Balabenka. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy Vysočanské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] celomEstského systému v d]sledku 
provEUení vybraných radiál dopravními modely a vývoji zatížení jednotlivých 
komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
Územní rezerva Vysočanské radiály v úseku Kbelská – Balabenka nebude již dále 
sledována, dojde k využívání stávající komunikační sítE. 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné e.Ňň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje v kapitole 
5.1.Ň.5 v úkolech pro podrobnEjší ÚPD vymezit koridor rezervy BUevnovské 
radiály namísto koridoru BUevnovské radiály. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy BUevnovské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
PUevedení návrhového prvku koridoru BUevnovské radiály do územní rezervy bude 
v rámci zpracování návrhu aktualizace ZÚR provEUeno na základE dopravního 
modelu včetnE dopad] na širší území. Pokud dopravní model potvrdí potUebnost 
BUevnovské radiály bude tento koridor v návrhovém prvku zachován, v opačném 
pUípadE bude tento koridor pUeUazen do územní rezervy. 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné e.Ň4 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje následující 
zmEny v grafické části ZÚR hl. m. Prahy bez zmEn souvisejících kapitol ZÚR: 
- vypuštEní koridoru územní rezervy Vysočanské radiály ĚpUi současném 
ponechání kap. 5.1.Ň.4 Vysočanská radiálaě; 
- pUevedení Prosecké radiály z koridoru pro upUesnEní v rámci ÚP na koridor s 
celomEstským významem Ěbez adekvátních úprav kapitoly 5.1.Ň.7 Radiály 
Chodovská, Chuchelská, Prosecká a ŠtErboholskáě; 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
- V textové části bude upravena pUíslušná kapitola týkající se problematiky 
Vysočanské radiály. 
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- úpravy vedení koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a 
Troja Ěkap. 5.6.1 Koridory tramvajové dopravyě. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené zmEny v nadUazeném komunikačním systému mEsta, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím 
jsou uvádEné požadavky na zmEny grafické části ZÚR hl. m. Prahy vyvolány. 

Jak bylo uvedeno v pUipomínce výše, dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] 
celomEstského systému v d]sledku provEUení vybraných radiál dopravními modely 
a vývoji zatížení jednotlivých komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
- U Prosecké radiály vzhledem k upuštEní od úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, nebude grafické Uešení mEnEno. 
- U koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a Troja se 
jedná pouze o zmEny grafické části. Textové část v kap. 5.6.1 Koridory tramvajové 
dopravy nebude mEnEna. 
Koridory tramvajových tratí jsou provEUeny a úpravy reagují na zmEny v území 
vyvolané zejm. implementací ÚPD Ěvýstavbou, realizací zámEr]ě. 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné e.25 
Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje z grafické 
části ZÚR hl. m. Prahy vypustit koridory VVN 110 kV a provEUit zobrazování 
koridor] plynovod] Ěbez udání kategorie, pravdEpodobnE, v souladu s kap. 6.Ň.6 
VTL a VVTL). 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v zobrazení ploch a koridor] technické 
infrastruktury, včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a 
uvedení podklad] a požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými 
jsou zamýšlené úpravy vyvolány. 
    
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice zobrazování vedení koridor] technické infrastruktury nevyjadUují, 
není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky bude částečnE akceptovány. 
Jedná se pouze o úpravy grafické části, textová část tEchto kapitol nebude 
mEnEna. 
Pro lepší pUehlednost budou upraveny legendy a grafické znázornEní koridor] 
VVN 110 kV v grafické části aktualizace ZÚR. 
Vedení VTL plynovodu budou v grafické části upravena dle aktuálních podklad]. 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné e.Ň6 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje v kapitole 
6.Ň.ň.Ň ĚDrobné vodní tokyě zrušit v úkolech pro podrobnEjší ÚPD požadavek na 
vymezování veUejnE prospEšných protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru, ploch pro extenzivní rekreaci a zajištEní prostupnosti území podél 
vodních tok]. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v oblasti protipovodOové ochrany, včetnE 
zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Nejedná se o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a ani kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice malých vodních tok] 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 v problémech k Uešení ÚPD 
uvádEjí potUebu „Vymezit plochy vodních nádrží a suchých poldr] jako opatUení 
proti povodním a naopak jako opatUení k nadlepšení bezdeštných pr]tok] 
zejména u drobných vodních tok]“ a “Zachovat nezastavitelnost bUehových 
koridor] podél tok], a to i v pUípadE菜 , že nejde o záplavová území nebo 
biokoridory“. Není proto zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD v oblasti protipovodOové ochrany vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního 
charakteruě a zajištEní prostupnosti území podél vodních tok] budou obsaženy v 
souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou opakovány 
v rámci jednotlivých kapitolĚnapU. 6.Ň.ň.Ňě 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
Tento požadavek, zajištEní prostupnosti území podél vodních tok], je také uveden 
v platných PSP - § 11, odst.4.  

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné X. Obsah kapitoly 
fě Požadavky na zpracování variant Uešení 
 
f.1Zásadní pUipomínka 
Požadujeme doplnit kapitolu o jednoznačné konstatování, zda se pUedpokládá 
variantní nebo invariantní Uešení ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy, včetnE 
zd]vodnEní. To nemEní nic na skutečnosti, že požadavky na variantnost Uešení 
ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy mohou vyplynout i ex post z projednání Návrhu 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na pUípadné zpracování variant Uešení má vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. ůbsenci konstatování, zda má být ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
zpracovaná ve variantách Ěvč. pUípadné specifikace v jakých variantáchě nebo 
jako invariantní lze pUipsat v podstatE úplné absenci vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka je bezpUedmEtná. 
Návrhem Zprávy v bodE fě není požadováno zpracování variant Uešení, pokud tak 
nevyplyne z výsledk] projednání. Uvedený text bude upraven v souladu s výsledky 
projednání. 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné XI. Obsah kapitoly 
gě Návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopad] na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly zjištEny 
 
g.1 Zásadní pUipomínka 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
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Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných negativních 
dopad] zmEn v území v uplynulém období na udržitelný rozvoj území, včetnE 
návrhu zp]sobu jejich eliminace, minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Prosté konstatování Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, že „bude 
provEUeno, zda byly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území“ nelze 
považovat za naplnEní dikce § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. Zpráva o uplatOování 
ZÚR. PoUizovatel Zprávy o uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy 
na základE vyhodnocení podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, 
vyhodnotit pUípadné negativní vlivy tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území Ěviz též 
kapitola aě Zprávy o uplatOování ZÚRě a navrhnout zp]soby jejich eliminace, 
minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci ZÚR. 

Text bodu gě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " V rámci uplatOování ZÚR hl.m. 
Prahy nebyly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území, a proto Zpráva 
neobsahuje žádné návrhy na jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci." 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné XII. Obsah kapitoly 
hě Návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje 
 
h.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme specifikovat konkrétní návrhy na aktualizaci PÚR ČR, nebo 
konstatování ĚvčetnE zd]vodnEníě, že takové návrhy z vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m Prahy v uplynulém období nevyplývají. 
 
Od]vodnEní 
Návrhy na pUípadnou aktualizaci PÚR ČR musí vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. Povinnosti uložené ZprávE o uplatOování ZÚR v § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. se nelze vyhnout odkazem na vlastní zpracování a projednání 
aktualizace ZÚR, jejíž poUízení se na základE pUedmEtné Zprávy o uplatOování 
ZÚR pUedpokládá. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
V současnosti nelze specifikovat pUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR, v 
platném znEní. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR mohou vyplynout z 
následného zpracování a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na základE 
schválené Zprávy. 
 
Text bodu hě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " Návrhy na aktualizaci PÚR ČR nelze 
nyní specifikovat. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR vyplynou ze zpracování 
a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy." 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné e.1Ř Zásadní pUipomínka 
Ke kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.Ň ĚManiny, Dolní LibeO, Invalidovna T/Ňě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD bod pUedepisující podrobnEjší ÚPD provEUit plochy u stanice metra 
Invalidovna pro umístEní významného celomEstského zámEru. ZároveO ovšem v 
bodu 4. Ěs.7ě navrhuje zahrnout prostor Dolní LibnE do SO celomEstského centra. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice T/Ň 
nevyjadUují. Není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
VypuštEní uvedeného úkolu neznemožní realizaci významného celomEstského 
zámEru. UmístEní pUípadného celomEstského zámEru navrhované rozšíUení 
celomEstského centra umožOuje. Území v současné dobE pochází v nEkterých 
částech transformací a jsou pUipravovány r]zné studie. Ty provEUují i celomEstské 
zámEry. Je potUeba vytváUet kompaktní, smíšené a pro r]zné využití vhodné části 
mEsta se soudobou zástavbou. 

49    MČ Praha - Dolní MEcholupy, starosta Jiné e.1ř Zásadní pUipomínka 
Ke kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v 
textech kapitol 
- ň.Ň.5 ĚNákladové nádraží Žižkov T/5ě, ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6ě, a 
- ň.Ň.Ř ĚHolešovice-Bubny-Zátory T/Řě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 pUeformulovat v bodech úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD požadavky na polyfunkčnost transformačních území. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR 
hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. 
Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPD vznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené 
mEstské prostUedí a generující zvýšené nároky na dopraní obsluhu Ěs.11ě a 
kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice výše 
uvedených transformačních oblastí nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky 
na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Slovní spojení týkající se polyfunkčnosti v uvedených oblastech Ěň.Ň.5, ň.Ň.6 a 
ň.Ň.Řě nebudou odstranEny, ale pUeformulovány na smíšené využití. 
Jedná se o úpravu terminologie na základE aktualizace stavebního zákona a jeho 
provádEcích vyhlášek. 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné I. Obsah Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUepracování návrhu Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje 
hl. m. Prahy Ědále jen Zprávaě, do podoby, která bude splOovat požadavky na 
zprávu o uplatOování zásad územního rozvoje Ědále jen ZÚRě vyplývající z 
platných právních pUedpis] a odpovídající zásadnímu významu ZÚR jako 
nadUazené a základní územnE plánovací dokumentace hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaný NÁVRH ZPRÁVY O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
HL. M. PRůHY V UPLYNULÉM OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 – BTEZEN Ň017ě 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude akceptována částečnE. 
Návrh Zprávy je zpracován a projednáván v souladu s platnými právními pUedpisy 
Ě§ 4Ň stavebního zákona, § ř vyhlášky č. 500/ Ň006 Sb. o územnE analytických 
podkladech, územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE 
plánovací činnostiě. 
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nesplOuje základní požadavky na zprávu o uplatOování ZÚR vyplývající z platných 
právních pUedpis], protože: 
1. Neobsahuje Uádné vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém 
období 
Ň. NeobjasOuje d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
ň. NeobjasOuje jednotlivé požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy 
 
ZÚR Ueší v Praze základní požadavky na celkové účelné a hospodárné 
uspoUádání území hlavního mEsta, a vztahy základní struktury hlavního mEsta k 
navazujícímu území StUedočeského kraje a koncepci celomEstsky i regionálnE či 
republikovE významné veUejné infrastruktury. ZÚR tak definují základní principy 
koncepce uspoUádání území hl. m. Prahy. 
ZÚR dále vymezují plochy a koridory celomEstského, republikového či 
mezinárodního významu. Jedná se zejména o plochy a koridory pro Prahu v]bec 
nejvýznamnEjších dopravních systém], systém] technické infrastruktury či o 
celomEstsky významné součásti a struktury krajiny hlavního mEsta. 
ZÚR jsou podUízeny Politice územního rozvoje ČR Ědále jen „PÚR“ě, zámEry 
republikového nebo mezinárodního významu vyplývající z PÚR musí být do ZÚR 
pUevzaty. ZÚR jsou naopak závazné pro poUízení zmEn platného územního plánu i 
poUízení nového územního ĚMetropolitníhoě plánu hl. m. Prahy. 
 
Politika územního rozvoje - stát ----------> Zásady územního rozvoje - kraj ----------
> Územní ĚMetropolitníě plán - obec 
 
Zpráva o uplatOování zásad územního rozvoje 
Vždy nejdéle do 4 let od vydání ZÚR nebo jejich poslední aktualizace je krajský 
úUad Ěv pUípadE Prahy pak Magistrát hl. m. Prahyě povinen vyhodnotit zkušenosti s 
uplatOováním, tedy s využitím ZÚR v rámci procesu územního plánování, 
posoudit, zda ZÚR stále dobUe plní sv]j účel a svou roli, zda stále splOují 
požadavky PÚR ČR, stavebního zákona, zejména cíl] a úkol] územního 
plánování, a všech právních pUedpis]. Zpráva o uplatOování ZÚR má také 
zhodnotit, zda ZÚR dostatečnE chrání hodnoty v území a zda pUispívají k 
udržitelnému rozvoji území hlavního mEsta. 
Výstupem zprávy o uplatOování ZÚR za uplynulé období m]že být 
Ě1ě konstatování, že ZÚR plní dobUe svou roli a není na nich tUeba nic mEnit 
ĚŇěpožadavek na dílčí zmEny v Uešení ZÚR, bez dopad] na celkovou koncepci 
ZÚR = požadavek na poUízení aktualizace ZÚR 
Ěňěpožadavek na poUízení zcela nových ZÚR v pUípadE, že je potUeba zmEnit 
celkovou koncepci ZÚR 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR tak m]že být zadáním pro aktualizaci stávajících 
anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Vyhodnocování uplatOování ZÚR za uplynulé období Ě kapitoly a, b, c, d zprávy o 
uplatOování ZÚRě ----------> Ě1ě Bez nárok] na úpravy ZÚR, ĚŇě Požadavek na 
poUízení aktualizace ZÚR, Ěňě Požadavek na poUízení nových ZÚR Ěkapitoly e, f, g, 
zprávy o uplatOování ZÚRě 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy za uplynulé období musí být UádnE 
projednána s mEstskými částmi, Ministerstvem pro místní rozvoj, s dotčenými 
orgány, které chrání veUejné zájmy vyplývající z platných právních pUedpis], se 
sousedními kraji, s obcemi sousedícími s krajem, pro který jsou ZÚR poUizovány, 
v pUípadE Prahy tedy s obcemi sousedícími s územím hlavního mEsta. 
Pro účely transparentního projednání musí Zpráva o uplatOování ZÚR v 
uplynulém období obsahovat UádnE zpracované vyhodnocení uplatOování ZÚR v 
uplynulém období, musí jednoznačnE, srozumitelnE transparentnE formulovat 
závEry a zjištEní tohoto vyhodnocení a musí obsahovat návrh na další postup. 
Dokud není provedeno Uádné a úplné vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém 
období, není možné navrhnout další postup, tedy navrhnout, zda ponechat ZÚR 
beze zmEny, nebo navrhnout poUízení aktualizace ZÚR nebo dokonce poUízení 
nových ZÚR. 
V pUípadE návrhu na poUízení aktualizace ZÚR nebo poUízení nových ZÚR se 
Zpráva o uplatOování ZÚR stává zadáním aktualizace ZÚR, resp. nových ZÚR a 
musí proto obsahovat jednoznačnE formulované požadavky na aktualizaci ZÚR či 
na nové ZÚR. 

ad 1ě Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období. 
ad Ňě D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy 
na základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 
4Ň odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu 
Ěstavební zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle 
výsledk] projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 
let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." 
ůktualizace č. 1 ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 
4ň/Ň014 usnesením č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
ad ňě Vlastní zd]vodnEní navrženého Uešení Ěkonkrétních úprav textové a grafické 
částiě bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí návrhové 
dokumentace ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné II. D]vody aktualizace ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme jasné vymezení d]vod], které vedou k aktualizaci ZÚR a pUesné 
vyjádUení vEcných úkol] aktualizace s jasným od]vodnEním a upozornEním, zda 
jsou či nejsou aktualizací na základE Zprávy mEnEny zásadní koncepce ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaná ZPRÁVů O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. 
PRAHY V UPLYNULÉM 
OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 – BTEZEN Ň017ě stanoví Ěby[ bez Uádného zd]vodnEníě 
potUebu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, a to zejména v tEchto oblastech: 
Ě1ě uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s ůktualizací č. 1 PÚR ČR schválenou 
vládou ČR 15. 4. Ň015 
(2) úprava terminologie ZÚR hl. m. Prahy, aby byla zcela v souladu s platnými 
právními pUedpisy 
Ěňě zrušení bez náhrady „Obecných zásad územního rozvoje hl. m. Prahy“, které 
zejména definují základní koncepci uspoUádání Prahy a stanovují požadavky na 
koordinaci uspoUádání sídelní struktury Prahy, na strukturu center Prahy a na 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
Návrh Zprávy je zpracován v souladu s platnými právními pUedpisy. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
V rámci aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy, nebude 
docházet ke zmEnE zásadních koncepcí, dochází pouze k dílčím úpravám, které 
reagují na novely zákon], vyhlášky, nové metodiky atd.. 
Úkoly vyplývající z problému v ÚůP budou do Zprávy doplnEny. 
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jednotlivé systémy mEsta, ale také na ochranu hodnot Prahy v navazujícím 
územním ĚMetropolitnímě plánu 
Ě4ě zrušení vybraných rozvojových oblastí zelenE 
Ě5ě rušení požadavk] na územní plán v rozvojových a transformačních oblastech 
Ě6ě provEUení vymezení územního sytému ekologické stability na nadregionální a 
regionální úrovni. 
Z vEcných požadavk] je tedy zUejmé, že byly vybrány selektivnE a výbEr 
nevychází z vyhodnocení a d]vody výbEru i požadavk] na zmEny nejsou zUejmé. 
SoučasnE není pochopitelné, proč Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
neobsahuje požadavky na Uešení nenaplnEných koncepcí ZÚR a dalších úkol] z 
ÚůP. 
 
NejčastEjšími d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR jsou 
Ě1ě nutnost uvést ZÚR do souladu se schválenou aktualizací PÚR ČR 
ĚŇě nutnost doplnit části ZÚR zrušené správními soudy 
Ěňě potUeba aktualizovat nEkteré vybrané aspekty ZÚR Ětypicky potUeba 
pUehodnotit vymezení nEkterého vybraného dopravního koridoru apod.ě 
Ě4ě potUeba komplexnE ĚcelkovEě revidovat Uešení ZÚR. 
 
Každý z výše uvedených d]vod] pro poUízení aktualizace ZÚR klade odlišné 
nároky na následné zpracování aktualizace ZÚR, zejména pak na rozsah a 
náročnost projednání aktualizace ZÚR. Zatímco uvedení ZÚR do souladu s PÚR 
ČR či náprava dílčích částí ZÚR zrušených správními soudy nebývá v zásadE 
problematická a vykazuje jen malá rizika komplikací v procesu projednání, 
aktualizace dílčích aspekt] ZÚR či komplexní revize ZÚR skýtají značné riziko 
komplikací v rámci projednání takové aktualizace ZÚR. 

 
K jednotlivým bod]m uvedeným v od]vodnEní pUipomínky uvádíme: 
ad 1. Nutná úprava dle ůktualizace PÚR č.1 - Vyplývá z § 41 odst. 4 stavebního 
zákona: "Kraj je povinen uvést do souladu zásady územního rozvoje s následnE 
schválenou politikou územního rozvoje....". 
ad 2. Soulad s novelizovanými právními pUedpisy. 
ad 3. Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
ad 4. Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
ad 5. Rušení konkrétních požadavk] souvisí se znalostí území a Hl. m. Praha, 
obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou organizaci, pro 
zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. Proto v pUípadE 
hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková organizace zUízená 
hl. m. Prahou. Z d]vodu, že oba stupnE územnE plánovací dokumentace hl.m. 
Prahy zpracovává totožný projektant, bylo v návrhu Zprávy pUistoupeno k 
podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, kde k tomu byly odborné i 
procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost procesu aktualizace ZÚR hl. 
m. Prahy. 
ad 6. Vzhledem k nové metodice MŽP k problematice ÚSES bude novE 
vymezeno. 
 
 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné III. Vyhodnocení rizik spojených s aktualizací ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme vyhodnocení rizik spojených s variantami aktualizace ZÚR, zejména 
ve vztahu poUizování nového ĚMetropolitníhoě Územního plánu hl. m. Prahy a 
zajištEní právní kontinuity a jistoty pUi rozhodování v území. 
 
Od]vodnEní 
S ohledem na Uízení rizik vyplývajících z poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy je 
tUeba citlivE zvážit náplO a rozsah aktualizace. Je žádoucí, aby aktualizace ZÚR 
hl. m. Prahy nenarušila proces soubEžnE probíhajícího poUízení nového územního 
ĚMetropolitníhoě plánu. V pUípadE nabytí účinnosti právE projednávané novely 
stavebního zákona bude možné poUizovat soubEžnE nový územní ĚMetropolitníě 
plán a aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadavky na zásahy do základních koncepcí uspoUádání kraje ĚPrahyě tak 
zvyšují riziko, že v pr]bEhu zpracování dojde k rozpor]m s dotčenými orgány a 
tím i k pr]tah]m v poUizování aktualizace ZÚR. 
K aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy je pUitom nutné pUistupovat zároveO s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy pUevezmou roli podkladu pro rozhodování v území v pUípadE, že 
nový územní ĚMetropolitníě plán Prahy nebude poUízen do doby ukončení platnosti 
v současné dobE platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního mEsta 
Prahy z roku 1řřř Ěpodle platné právní úpravy v roce Ň0Ň0, podle projednávané 
novely stavebního zákona v roce Ň0ŇŇě. 
Je tedy více než žádoucí zakotvit v ZÚR hl. m. Prahy základní zásady pro 
koordinaci rozvoje území hlavního mEsta Prahy, které by v pUípadE pUechodného 
období, kdy Praha nebude mít platný žádný územní plán, pUevzaly alespoO 
částečnE, v mEUítku celého mEsta, roli územního plánu. 
 
Rizika aktualizace ZÚR, která je zejména tUeba vyhodnotit 
1. Pokud by právE projednávaná novela stavebního zákona nevstoupila v 
účinnost, ohrozila by navrhovaná aktualizace ZÚR hl. m. Prahy harmonogram 
poUizování nového územního ĚMetropolitního plánu): 
podle platného stavebního zákona je tUeba aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy na 
základE zprávy o jejím uplatOování zahájit ještE pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu, který bude muset odpovídat aktualizovaným ZÚR či až po 
jeho projednání s tím, že soulad Metropolitního plánu a ZÚR hl. m. Prahy zajistí 
zmEna Metropolitního plánu po vydání aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
První varianta by poUizování Metropolitního plánu významnE zdržela a zanáší 
riziko budoucích soudních pUezkum] s nepUedvídatelným výsledkem. 
Druhá varianta vyžaduje uvedení Metropolitního plánu do souladu s platnými ZÚR 
hl. m. Prahy a mEnEné koncepce ZÚR hl. m. Prahy budou zapracovány až v 
komplexní aktualizaci Metropolitního plánu či jeho zmEnami. 
Teoreticky je možné pUipravovat Metropolitní plán ve dvou variantách, podle 
stávajících a podle aktualizovaných ZÚR hl. m. Prahy, ale tento postup je náročný 
právnE, administrativnE i ekonomicky a vyžaduje shodu poUizovatele se 
zpracovatelem. 
V pUípadE, že by novela stavebního zákona nevstoupila v platnost, je nezbytné 
zahájit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy bu@ pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu anebo až po veUejném projednání. 
V pUípadE účinnosti novely stavebního zákona bude situace z tohoto hlediska 
pUíznivEjší, nebo[ návrh novely stavebního zákona umožOuje soubEžné poUízení 
ZÚR a vydání územního plánu na území hl. m. Prahy. PUesto pUedjímání výsledk] 
soubEžného projednání územního plánu a aktualizace zásad územního rozvoje 
m]že vést k situaci, kdy by musel být územní plán pozdEji dle § 5ň odst. 6 
stavebního zákona zamítnut. 
Ň. Toto riziko lze do značné míry vyloučit v pUípadE, že dojde pouze k 
minimalistické aktualizace ZÚR hl. m. Prahy Ěpouze uvedení do souladu s 
Politikou územního rozvoje ČR a judikatur správních soud]ě, z níž nevyplývají 
žádná zvláštní rizika pUi poUizování. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují požadavky ke ZprávE. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
Vyhodnocení rizik není součástí Zprávy o uplatOování ZÚR hl.m. Prahy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy, Zpráva je zpracovaná v 
souladu s § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. o územnE analytických podkladech, 
územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu je kontinuita zaručena. Územní 
plán hl.m. Prahy - Metropolitní plán musí být s nadUazenou územnE plánovací 
dokumentací v souladu. 
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ň. V pUípadE, že by byla zvolena cesta komplexní a tedy vEcnE rozsáhlé 
aktualizace ZÚR hl. m. Prahy anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy, se Praha 
vystavuje riziku, že v pr]bEhu projednávání aktualizace nebo nových ZÚR hl. m. 
Prahy dojde k rozpor]m s nadUazenými správními orgány, mEstskými částmi a 
veUejností. 
4. V pUípadE komplexní aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, která by zasáhla i koncepci 
ZÚR hrozí soudní pUezkum, zda se jedná o aktualizaci ZÚR nebo skrytE o 
poUízení zcela nových ZÚR. 
5. Ke zprávE o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je tUeba pUistupovat s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy obstály pUi soudních pUezkumech a je tUeba je chápat jako 
stabilizující prvek územního plánování hl. m. Prahy. Z hlediska Uízení rizik pUi 
poUizování územního plánu hl. m. Prahy proto není vhodné do ZÚR Prahy 
zasahovat. Všechna pozitiva, kterých je možné komplexní aktualizací ZÚR hl. m. 
Prahy dosáhnout, nevyvažují rizika otevUení soudních pUezkum] v situaci, kdy 
není jisté, že Praha bude mít po roce Ň0Ň0, resp. po roce Ň0ŇŇ platný územní 
plán. 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné IV. Požadavky na ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
S ohledem na mimoUádný význam ZÚR hl. m. Prahy pro koordinaci rozvoje území 
hl. m. Prahy a pro rozhodování zmEnách v území v pUípadE skončení platnosti 
územního plánu hlavního mEsta požadujeme zachovat a dále podstatnE posílit 
koordinační roli ZÚR hl. m Prahy. 
V požadavcích na aktualizaci pak požadujeme soustUedit se v ZÚR hl. m. Prahy 
na cizelaci, zpUesnEní a doplnEní podmínek pro rozhodování o zmEnách v území 
pUedevším v tEchto oblastech a tematických okruzích: 
- Stanovení cílového uspoUádání sídelní struktury mEsta - určení cílové pozice, 
role a významu jednotlivých mEstských částí v sídelní struktuUe hlavního mEsta, 
určení cílového uspoUádání center a jejich vzájemných prostorových a provozních 
vazeb a určení cílového vztahu struktury osídlení hlavního mEsta k osídlení 
navazujícího území StUedočeského kraje, se zvláštním zUetelem na obce v 
metropolitním regionu Prahy. 
- Ochrana a rozvoj hodnot celomEstského významu – jednoznačná identifikace 
pUírodních/krajinných, kulturních/historických a civilizačních hodnot celomEstského 
významu, se zvláštním zUetelem k hodnotám, jejichž ochrana nevyplývá z obecnE 
závazných právních pUedpis], včetnE stanovení jednoznačných podmínek jejich 
ochranu a režimu rozhodování o zmEnách v území ve vztahu k pUedmEt]m a 
cíl]m jejich ochrany. 
- Koncepce veUejné infrastruktury celomEstského, nadmístního i republikového 
významu – funkčnE a prostorovE ucelená a robustní koncepce celomEstské a 
regionálnE či republikovE významné veUejné infrastruktury, tedy dopravního 
systému mEsta, systému zásobování mEsta sítEmi technické infrastruktury, ale 
také systému celomEstsky, regionálnE i republikovE významného občanského 
vybavení a veUejných prostranství, to vše se zvláštním zUetelem na zajištEní vazeb 
na území StUedočeského kraje a celé České republiky. 
- Koncepce zelené infrastruktury celomEstského i nadmístního významu – 
koncepce celomEstsky významných krajinných struktur a systému zelenE, se 
zvláštním zUetelem na krajinné vazby na území v zázemí hlavního mEsta. 
- PodmínEnosti rozvoje území realizací veUejných infrastruktur celomEstského / 
nadmístního významu – zajištEní časové koordinace rozvoje území hlavního 
mEsta, resp. jeho vybraných částí a území vzhledem k nárok]m na rozvoj a 
podmínEnosti realizací celomEstsky nebo regionálnE významných systém] 
veUejné infrastruktury. 
- PodmínEnost veUejné dopravní infrastruktury celomEstského, nadmístního i 
republikového významu realizací ochranné zelenE a dalších prvk] k eliminaci 
negativních dopad] z tEchto staveb. 
 
Od]vodnEní 
ZÚR hl. m. Prahy jsou závazné pro poUizování a vydávání Územního plánu hl. m. 
Prahy a regulačních plán]. Všechny zmEny současnE platného Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy, jakož i novE poUizovaný Územní plán hl. m. Prahy 
(Metropolitní pláně musí být plnE v souladu s platnými Ěvydanýmiě ZÚR hl. m. 
Prahy, ve znEní všech jejích aktualizací. 
Praha je zároveO krajem i obcí, proto se pro Prahu poUizují a vydávají ZÚR i 
územní plán. Zatímco ve všech krajích České republiky mimo Prahu slouží 
zásady územního rozvoje pro koordinaci územnE plánovací činnosti mezi 
jednotlivými obcemi na území pUíslušného kraje, včetnE vazeb daného kraje na 
území sousedních kraj] či stát], v pUípadE hl. m. Prahy slouží ZÚR ke koordinaci 
rozvoje vlastního území hlavního mEsta, včetnE koordinace rozvoje území hl. m. 
Prahy ve vztahu k území sousedního StUedočeského kraje, zejména pak ve 
vztahu k území obcí pUiléhajících k obvodu hlavního mEsta. Ekvivalentem ke 
koordinaci územnE plánovací činnosti mezi jednotlivými obcemi v krajích mimo 
Prahu je v Praze de facto koordinace prostorových a provozních vztah] mezi 
územími jednotlivých mEstských částí. Zatímco v krajích mimo Prahu se 
záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí všechny ty, které svým 
významem, rozsahem nebo využitím ovlivOují území více obcí, v pUípadE hl. m. 
Prahy se záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí ty, které mají 
celomEstský význam Ěviz též „plocha nadmístního nebo republikového významu“ 
dle § Ň odst. Ě1ě písm. hě stavebního zákonaě. 
ZÚR hl. m. Prahy tak Ueší shodné území, jako Ueší Územní plán hl. m. Prahy, ZÚR 
hl. m. Prahy se ovšem zabývají výhradnE záležitostmi celomEstského významu, a 
tedy záležitostmi koordinujícími rozvoj území hl. m. Prahy jako celku, v 
celomEstských souvislostech a souvislostech pUesahující hranici hl. m. Prahy do 
sousedního StUedočeského kraje. ZÚR pUitom zároveO v souladu s § ň6 odst. Ěňě 
stavebního zákona “koordinují územnE plánovací činnost obcí“, v pUípadE Prahy, 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
Není možné pUedjímat co nastane, až skončí platnost Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy. V současnosti se poUizuje nový ÚP hl.m. Prahy. 
ZÚR jsou platnou územnE plánovací dokumentací, zpracované dle platných 
právních pUedpis], s jasnE stanovenými požadavky na účel, obsah a podrobnost 
zpracování Ě§ ň6 SZ, §6 - 10 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. včetnE pUílohy č. 4ě. ZÚR 
nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem ÚP, RP nebo navazujícím 
rozhodnutím. 
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která je sama obcí, je tak povinností ZÚR v nadmístních/celomEstských 
souvislostech a vztazích stanovit jednoznačný rámec pro územní plán hlavního 
mEsta. ZÚR hl. m. Prahy stanoví účelné a hospodárné uspoUádání území hlavního 
mEsta, vymezí tedy systém center a vzájemné vztahy mezi nimi, vymezí hlavní 
rozvojová území, území krajiny anebo území s nutným specifickým pUístupem k 
jejich rozvoji a pro všechna tato území stanoví podrobné podmínky a úkoly pro 
územní plánování, které musí být následnE detailnE naplnEny v územním plánu, 
resp. v regulačních plánech. 
ZÚR dále vymezí plochy a koridory nadmístního a celomEstského významu pro 
dopravní či technickou infrastrukturu, protipovodOová opatUení, územní systém 
ekologické stability či další vybrané celomEstsky významné systémy v území. 
Cílem je pUitom vytvoUit územní podmínky pro fungování a další kvalitativní i 
kvantitativní rozvoj systém] zajiš[ujících fungování hl. m. Prahy jako celku a 
integraci hl. m. Prahy do širších územních struktur sousedního StUedočeského 
kraje, potažmo celého státu. 
Projednávaný Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v podobE, v jaké je 
pUedkládán, naopak pUedstavuje zásadní ohrožení výše uvedené zásadní 
koordinační role ZÚR hl. m. Prahu ve vztahu k územnE plánovací činnosti a 
rozvoji území hl. m. Prahy. Navrhováno je vypuštEní Uady podmínek pro následné 
rozhodování o zmEnách v území a úkol] pro podrobnEjší ÚPD, nEkteré systémy v 
území zakotvené v platných ZÚR hl. m. Prahy jsou bez dalšího zd]vodnEní 
označovány za místního významu a jsou tak navrženy k vypuštEní. Namísto 
snahy o cizelaci, zpUesnEní a doplnEní dalších úkol] pro následné rozhodování o 
zmEnách v území jsou tak robustnost a koordinační role stávajícího znEní ZÚR hl. 
m. Prahy spíše oslabovány. Hrozí tak, že bez návazného územního plánu 
hlavního mEsta nebudou ZÚR hl. m. Prahy samy o sobE pUípadnE schopné sloužit 
jako relevantní podklad pro rozhodování o zmEnách v území. 
Podle platného znEní stavebního zákona skončí platnost současného Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Ěschválený ř. ř. 1řřřě dne 31. 12. 2020. 
MomentálnE v Poslanecké snEmovnE Parlamentu ČR projednávaná novela 
stavebního zákona pUedpokládá prodloužení platnosti všech územních plán] 
schválených pUed 1. 1. Ň007 do konce roku Ň0ŇŇ, tedy o další dva roky. PUijetí a 
účinnost právE projednávané novely stavebního zákona jsou však nejisté a nelze 
s nimi v tuto chvíli s jistotou počítat. 
Praha poUizuje nový Územní plán hl. m. Prahy ĚMetropolitní pláně, jeho poUízení je 
však ve značném časovém prodlení oproti p]vodnE pUedpokládanému 
harmonogramu, a proto je v současné dobE v podstatE jisté, že Metropolitní plán 
nebude účinný pUed uplynutím lh]ty účinnosti současnE platného ÚPSÚ hl. m. 
Prahy, tedy do ň1. 1Ň. Ň0Ň0. S velkou mírou pravdEpodobnosti lze pUedpokládat, 
že Metropolitní plán nebude účinný ani do pUípadné prodloužené lh]ty ň1. 1Ň. 
2022. 
S ohledem na výše uvedené Praha čelí reálné hrozbE, že od 1. 1. Ň0Ň1 nebo od 
1. 1. Ň0Ňň Ěv závislosti na pUípadné účinnosti momentálnE projednávané novely 
stavebního zákonaě bude zcela bez územního plánu. Rozhodování v území se 
pak v tom pUípadE kromE pUíslušných ustanovení stavebního zákona, zejména cíl] 
a úkol] územního plánování, a kromE Pražských stavebních pUedpis] bude Uídit 
právE zásadami územního rozvoje. 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné V. Obsah kapitoly 
aě Vyhodnocení uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na 
základE kterých byly ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení 
pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území 
 
a. 1 Zásadní pUipomínka 
Doporučujeme identifikovat všechny konkrétní nové skutečnosti, vyplývající ze 
zmEn podmínek v uplynulém období a zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení 
konkrétních vliv] identifikovaných nových skutečností na formální obsah i vEcné 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na pUípadnou 
aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR nestačí pouze uvést prostý výčet 
legislativních pUedpis] a dalších dokument], které se v uplynulém období zmEnily. 
Je nezbytné identifikovat zcela konkrétnE jednotlivé podmínky, které se zmEnou 
tEchto pUedpis] a dokument] zmEnily a formulovat vliv tEchto podmínek na 
formální i vEcný obsah ZÚR hl. m. Prahy. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období a také bude doplnEno 
vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území. 
Dále ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné a. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z novel všech 
relevantních právních pUedpis] s účinností v uplynulém období, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Doporučujeme 
pUitom zabývat se kromE uvedené novely vyhlášky č. 45Ř/Ň010 Sb., kterou se 
mEní vyhláška č. 500/Ň006 Sb. dále napU. novelou zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o 
ochranE zemEdElského p]dního fondu, novelou zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích a dalšími, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme mezi legislativními pUedpisy, 
které byly v uplynulém období zmEnEny/aktualizovány a mohly by mít vliv na 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, napU. novelu zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o ochranE 
zemEdElského p]dního fondu Ězákony č. 41/Ň015, resp.1Ř4/Ň006 Sb., kterými se 
mEní zákon č. ňň4/1řřŇ Sb.ě, nebo napU. novelu zákona č. 1ň/1ř97 Sb., o 
pozemních komunikacích Ězákon č. Ň6Ř/Ň015 Sb., kterým se mEní zákon č. 
1ň/1řř7 Sb.ě, kterým se ruší označení všech „rychlostních silnic“, a mnohé další. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Návrh aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, který vyplyne za schválené Zprávy, bude 
zpracován v souladu s platnou legislativou. 
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51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné a. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. porovnat výsledky prognózy zpracovatele s výsledky projekce z 
ČSÚ, Ň. identifikovat konkrétní nové skutečnosti, které z nich vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedeno, že „je k dispozici 
nová Prognóza vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy“. Není objasnEno, v čem 
se zjištEní nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy liší od 
skutečností, na základE nichž byly zpracované v současné dobE platné ZÚR hl. 
m. Prahy. Není ani objasnEno, zda z nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. 
m. Prahy vyplývají nEjaké konkrétní nároky na Uešení ZÚR hl. m. Prahy. 
UpozorOujeme, že kromE prognózy zpracované pUímo v IPR existuje i Projekce 
obyvatelstva v Hlavním mEstE Praze do roku Ň050 Ěz ledna Ň014ě, zpracovaná 
jedním ze tUí renomovaných prognostických pracoviš[ v ČR - Českým statistickým 
úUadem. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Prognóza byla zpracována Univerzitou Karlovou a jejím podkladem byly data ČSÚ. 
Prognóza byla použita proto, že obsahuje i podrobnEjší údaje než data z ČSÚ. 
Jedná se o údaje o imigraci - pUír]stky obyvatel plynoucími s dostEhování do 
Prahy z ČR i s pUedpokladem stEhování mimo ČR. Jde tedy o prognózu, která Ueší 
komplexnE pUír]stek obyvatelstva ve tUech variantách vývoje do horizontu roku 
Ň050 a tyto pUír]stky i prostorovE distribuuje v rámci obce - hl. m. Prahy. 
Vyplývá z ní, z její stUední varianty, že i nadále bude r]st počet obyvatel Prahy jako 
v posledních cca. Ň0 letech, že je tedy potUeba navržené stavby a zaUízení 
technické, dopravní i občanské vybavenosti realizovat a rozhodnE je neredukovat. 
ObdobnE se nemEní, až na výjimky - a to spíše lokální Ěmístní, na úrovni MČě, 
požadavky na rozvojové plochy, oblasti a osy. 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné a. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zd]vodnit „potUebu provEUení vymezení regionálního a 
nadregionálního ÚSES“, zejména specifikovat konkrétní nové skutečnosti, které 
vyvolávají uvedenou potUebu, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy v oblasti ÚSES. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedena „potUeba 
provEUení vymezení regionální a nadregionální úrovnE ÚSES“. 
Tato potUeba není nijak zd]vodnEna ani jinak objasnEna. Nová potUeba uvedení 
regionální a nadregionální úrovnE ÚSES do souladu s legislativou je ponEkud 
pUekvapivá, protože ÚSES byl do ZÚR hl. m. Prahy nepochybnE zpracován v 
souladu se zák. 114/1řřŇ Sb. a provádEcí vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. Není 
zUejmé, jaké nové skutečnosti pro vymezení regionálního a nadregionálního 
ÚSES vyplývají z “aktuální oborové metodiky”. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné a. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících ze 
schváleného nového Strategického plánu hl. m. Prahy, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme napUíklad Strategický plán 
hlavního mEsta Prahy, schválený Zastupitelstvem hl. m. Prahy Ň4. 11. Ň016. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Nejedná se o novou skutečnost/podmínku. 
Strategický plán, neboli plán rozvoje obce je nástrojem majetkové politiky a 
oborových politik mEsta. 
Nejedná se o nový Strategický plán hl.m. Prahy ale o ůktualizaci Strategického 
plánu 2008. 
Z výstup] obsažených v aktualizaci Strategického plánu nevyplývá žádná nová 
podmínka, která by mEla být Uešena ůktualizací ZÚR hl.m. Prahy. 
 
 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné a. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení relevantní judikatury správních soud] k 
návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, kterými se vydávají ZÚR, resp. 
aktualizace ZÚR, v uplynulém období, včetnE specifikace konkrétních nových 
skutečností, které z judikatury pro Uešení ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
judikatury správních soud] k návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, 
kterými se vydávají ZÚR, resp. aktualizace ZÚR, v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Právní Uád je v ČR hierarchicky uspoUádán - právo Evropské unie, ústavní 
poUádek, mezinárodní smlouvy, zákonné právní pUedpisy a podzákonné právní 
pUedpisy. Judikatura není pramenem práva. Judikatura upUesOuje výklad zákon], 
ale nejsou to zákony ani podzákonné právní pUedpisy. 
Tato problematika není součástí Zprávy. 
 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné a. 7 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z rozvoje 
StUedočeského kraje v uplynulém období, se zamEUením na koordinaci ZÚR hl. m. 
Prahy se ZÚR StUedočeského kraje a se zohlednEním Integrované strategie pro 
ITI Pražské metropolitní oblasti. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
rozvoje StUedočeského kraje v uplynulém období, zejména pak z rozvoje 
bezprostUedního zázemí hl. m. Prahy. 
V této souvislosti pUipomínáme, že v uplynulém období došlo ke zrušení nEkterých 
částí ZÚR StUedočeského kraje, včetnE napU. zrušení plochy rozvoje letištE Praha 
– RuzynE, silničního okruhu kolem Prahy v severozápadním a severovýchodním 
sektoru či koridoru železniční tratE č. ŇŇ1: úsek Praha – Strančice, s velmi úzkými 
vazbami na území hl. mEsta Prahy. MomentálnE je projednávána ůktualizace č. Ň 
ZÚR StUedočeského kraje, která výše uvedené soudem zrušené části ZÚR 
StUedočeského kraje novE vymezuje. 
Dále pUipomínáme existenci ITI Pražské metropolitní oblasti Ěviz https://rsk-
sk.cz/integrovane- nastroje/iti-prazske-metropolitni-oblasti/). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavky nebudou akceptovány. 
PoUizovaná ůktualizace č. Ň ZÚR StUedočeského kraje je v souladu s platnými 
ZÚR hl.m. Prahy. 
Vyhodnocení koordinace se ZÚR StUedočeského kraje není pUedmEtem Zprávy. 
ITI - Integrované územní investice ĚIntegrated Territorial Investmentsě jsou 
nástrojem EU v rámci programovacího období Ň014-2020, kdy jsou investice 
smEUovány do tzv. Metropolitních region]. V pUípadE Prahy jde o spolupráci se 
StUedočeským krajem a obcemi kolem Prahy, kde ve vymezeném regionu lze 
použít ITI k financování projekt] , ale jen v souladu se strategií ITI pro metropolitní 
region Prahy a StUedních Čech. Jde o nástroj finanční, který je smEUován do tUí 
oblastí Ěškolství, ochrana proti povodním, dopravní stavby- napU. P+Rě a vEtšina 
investic je realizována na území StUedočeského kraje. PUímý vliv ITI na územní 
plánování respektive na aktualizaci ZÚR a jejich naplOování není. 
 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné a.Ř Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území, včetnE 
formulace závEr], zda zmEny podmínek za uplynulé období vyvolávají 
pUedpokládaný negativní dopady na udržitelný rozvoj území a pUípadnE jaké. 
 
Od]vodnEní 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Poslední odstavec v kapitole aě Zprávy bude pUeformulován. 
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V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v]bec provedeno 
„vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území“. 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se v této vEci nelze odkázat na 
stanovisko pUíslušného orgánu ochrany životního prostUedí, poUizovatel Zprávy o 
uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy na základE vyhodnocení 
podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, vyhodnotit pUípadný negativní 
vliv tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území. PUíslušný orgán ochrany životního 
prostUedí posuzuje pUípadné negativní vlivy vyplývající ze zmEn podmínek v 
uplynulém období pouze na životní prostUedí, resp. na evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti. 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné VI. Obsah kapitoly 
bě Problémy k Uešení v ZÚR vyplývající z územnE analytických podklad] 
 
b.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme kapitolu bě zpracovat d]slednE a UádnE na základE rozboru 
„Problém] k Uešení nástroji územního plánování“ provedeného v kapitole 1111 ň. 
ůktualizace ÚůP hl. m. Prahy. Zvláštní zUetele jsou hodny zejména následující 
„problémy k Uešení nástroji územního plánování“ : 
- Absence koordinace rozvoje bydlení a dalších aktivit v rámci mEsta a 
pUímEstského území Ěs. 5ě; 
- neúplná a nedostatečná kapacita dopravní a technické infrastruktury v rámci 
metropolitního regionu a Ěnedostatečnáě návaznost na hlavní evropské sítE Ěs. 5ě; 
- zvýšení významu železnice v regionální dopravE Ěs. 5ě; 
- problém stanovení zd]vodnEného limitu r]stu počtu obyvatel Prahy a jejích 
mEstských částí s ohledem na omezení vyplývající z pUírodních podmínek, zdroj], 
dopravní obsluhy a životního prostUedí Ěs. 7ě; 
- nedostatek les] s ohledem na potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského 
kraje, vysoká rekreační zátEž stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch Ěs. 7ě; 
- celkové pUetížení centra mEsta dopravou, nepUíznivé prostorové aspekty 
dopravních staveb Ěs. řě; 
- dlouhodobE nedokončené koncepce významných mEstských lokalit a sídlištních 
založení, nedostatečné využití jejich potenciálu Ěs. řě; 
- vznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené mEstské prostUedí a 
generující zvýšené nároky na dopravní obsluhu Ěs. 11ě; 
- tlak na novou pUevážnE monofunkční zástavbu v nezastavitelném území, kde do 
budoucna není zajištEna kvalitní kolejová veUejná doprava a tím zvyšující se 
nároky na individuální automobilovou dopravu ĚnapU. Šeberov, HrnčíUe, Újezd, 
KUeslice, Pitkoviceě Ěs. 15ě; 
- neexistence značné části Pražského okruhu zp]sobuje pUetrvávající zatížení 
území mEsta tranzitní automobilovou dopravou Ěs. 15ě; 
- absence kvalitních tangenciálních Ěkolejovýchě spojení MHD mezi jihozápadní a 
jižní částí mEsta, mezi severozápadní a severní částí mEsta mimo oblast 
rozšíUeného celomEstského centra, která by pUispEla k odlehčení dopravního 
systému v centru mEsta Ěs. 15ě; 
- chybEjící další kapacitní kolejové propojení v jižní části Prahy s centrem mEsta, 
které by snížilo rozsah autobusové MHD a nabídlo rovnEž alternativní trasu pro 
pUípad opravy Nuselského mostu Ěs. 15ě; 
- nedokončená pUestavba železničního uzlu Praha, omezená kapacita 
železničního uzlu Balabenka ve vztahu k Novému spojení, komplikované 
podmínky pro zkapacitnEní železničního uzlu Praha v centrální oblasti mEsta Ěs. 
15); 
- absence železničního propojení letištE Praha/RuzynE a kvalitního železničního 
spojení Praha–Kladno (s.15); 
- nekoordinovaný postup pUi rozvoji velkých komerčních a logistických aktivit v 
kontaktním území Prahy Ěs. 20); 
- nedostatečná podpora vzniku polyfunkční struktury mEstské zástavby v 
mEstských a čtvr[ových centrech, která je zárukou lepších podmínek pro 
celodenní bezpečnost Ěs. Ň0ě; 
- vytvoUit podmínky pro posílení vodárenské infrastruktury ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- zajistit územní podmínky pro umístEní potUebných plošných zaUízení a liniových 
vedení elektrizační soustavy Ěs. 17ě; 
- vytvoUit podmínky pro zkapacitnEní plnE菜  vyažených nebo pUeažených lokálních 
ČOV nebo pUepojení na stokový systém hl. m. Prahy ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- a omezovat kompaktní urbanizaci v okrajových částech Prahy a vytvoUit 
podmínky pro možnost realizace protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru (s. 17). 
 
Od]vodnEní 
V kapitole bě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden pouze 
jeden problém vyplývající ze ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. 
m. Prahy. V kapitole 1131 3. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy je pUitom uvedeno 
celkem 1Ň okruh] problém] k Uešení v územnE plánovacích dokumentacích. 
VýbEr pouze jednoho problému není nijak objasnEn, stejnE tak jako není 
objasnEno, proč se Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nezabývá dalšími 
problémy k Uešení uvedenými v ň. aktualizaci ÚůP hl. m. Prahy relevantními pro 
Uešení v ZÚR. Pro účely vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUitom nejsou 
využity ani „Problémy k Uešení nástroji územního plánování“ formulované pro 
jednotlivé tematické okruhy v kapitole 1111 sekce 1100 „Hodnoty a problémy“ ň. 
aktualizace ÚůP hl. m Prahy. 
Z provedené hlubší analýzy ň. aktualizace ÚůP hl. m Prahy lze s jistotou 
konstatovat, že uvedení jediného problému uvedeného ve ZprávE o uplatOování 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Kapitola bude rozšíUena a budou konkretizovány problémy vyplývající z aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR hl. m. Prahy Ueší jen vybrané 
problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR náležetě. 
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ZÚR hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. m. Prahy není dostatečným vyhodnocením 
problém] k Uešení v ZÚR vyplývajících z ÚůP. 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné VII. Obsah kapitoly 
cě Vyhodnocení souladu ZÚR s Politikou územního rozvoje ČR 
 
c.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
republikovými prioritami územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území stanovenými v Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1, 
schválené vládou ČR dne 15. 4. Ň015. Požadujeme Ň. formulovat konkrétní 
požadavky na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1. PUitom Požadujeme 
zamEUit se na návrh implementace novE stanovených republikových priorit č. 
Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uvedeno prosté konstatování, 
že „v rámci zpracování ůktualizace ZÚR bude provEUen soulad s republikovými 
prioritami PÚR ČR“. To nelze považovat za naplnEní požadavku § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. „vyhodnotit soulad ZÚR s politikou územního rozvoje“. Konstatování 
pUitom pUedjímá, že platné ZÚR hl. m. Prahy nejsou v souladu s PÚR ČR a že je 
tak nutné poUídit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Návrh na poUízení aktualizace ZÚR 
pUitom má vyplynout až z povedeného vyhodnocení souladu ZÚR s platnou 
Politikou územního rozvoje ČR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné c. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
obecnými kritérii a podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro 
územní plánování uvedenými v čl. ĚňŘě a v čl. Ěňřě PÚR ČR ve znEní její 
ůktualizace č. 1. 
Požadujeme Ň. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
úkoly pro územní plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro 
Metropolitní rozvojovou oblast Praha. 
 
Od]vodnEní 
Nelze se spokojit se závEry vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s vymezením 
rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí dle PÚR ČR, které se 
omezují na požadavek na pUejmenování rozvojové oblasti OB1. 
UpozorOujeme, že v ůktualizaci č. 1 PÚR došlo k aktualizaci a doplnEní nEkterých 
obecných kritérií a podmínek pro rozhodování o zmEnách v území uvedených v čl. 
ĚňŘě a úkol] pro územní plánování uvedených v čl. Ěňřě PÚR ČR. 
UpozorOujeme dále, že v ůktualizaci č. 1 PÚR ČR byly pro Rozvojovou 
metropolitní oblast Praha stanoveny novE tUi úkoly pro územní plánování. Návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR se má mimo jiné zabývat i vyhodnocením plnEní úkol] 
pro územní plánování stanovených v PÚR ČR pro pUedmEtnou Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, by[ by mElo být konstatováno, že nEkterý z úkol] pro 
územní plánování dosud nebyl zodpovEdnými orgány splnEn ĚnapU. že zatím 
nebyla poUízena požadovaná územní studieě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
1. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s obecnými kritérii a 
podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro územní plánování 
stanovenými v platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy 
součástí od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEno jaké články jsou oproti PÚR ČR Ň00Ř v platné PÚR 
zmEnEny. 
Ň. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s úkoly pro územní 
plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné c.ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení pUípadných širších územních vliv] vymezení 
nové rozvojové osy OS5a Rozvojová oblast Praha – Jihlava v ůktualizaci č. 1 
PÚR ČR na strukturu, infrastrukturu a obslužnost území hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
UpozorOujeme, že v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR ke zmEnE zaUazení území hl. 
m. Prahy ve struktuUe osídlení ČR, byla novE vymezena rozvojová oblast OS5a 
Rozvojová oblast Praha – Jihlava podél dálnice D1. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Tato osa se území hl.m Prahy netýká v souladu s vymezením rozvojové osy OS5a 
v PÚR ČR, v platném znEní: "Obce mimo rozvojové oblasti s výraznou vazbou....". 
Celé území Hl.m. Prahy je v PÚR ČR, v platném znEní, vymezeno jako rozvojová 
oblast OB 1 Metropolitní rozvojová oblast Praha. 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné VIII. Obsah kapitoly 
dě Vyhodnocení návrh] mEstských částí na aktualizaci ZÚR 
 
d.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zapracovat do kapitoly dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
kromE požadavk] mEstských částí uplatnEných v rámci projednání návrhu Zprávy 
o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy rovnEž návrhy a podnEty na aktualizaci ZÚR hl. 
m. Prahy týkající se jednotlivých mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 
Požadujeme k tomu využít zejména bohatou agendu pr]bEžných konzultací 
rozpracovaného návrhu nového Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s 
mEstskými částmi. 
 
Od]vodnEní 
V kapitole dě Zprávy o uplatOování ZÚR se obvykle kromE požadavk] mEstských 
částí uplatnEných ve lh]tE pro projednání Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
uvádEjí též návrhy a požadavky mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR v uplynulém období. Je 
nepochybné, že Uada návrh] na aktualizaci ZÚR z pohledu mEstských částí 
jednoznačnE vyplývá napU. z konzultací rozpracovaného návrhu nového 
Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s mEstskými částmi. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
PoUizovatel neobdržel žádné požadavky MČ na aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy. 
Vzhledem k rozdílní podrobnosti ÚP a ZÚR není možné pUipomínky vznesené v 
rámci konzultací k novému Územnímu plánu hl.m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě 
použít k Zásadám územního rozvoje hl.m  Prahy. Tyto konzultace probíhaly nad 
rámec zákonem stanoveného postupu mezi zpracovatelem ÚPD a MČ, bez účasti 
poUizovatele. Tato jednání se týkala pouze návrhu Uešení Metropolitního plánu a 
byla mimo proces poUizování ÚPD. 
 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné IX. Obsah kapitoly  Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
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eě Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR, vč. požadavk] 
na VVURÚ, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování nových 
ZÚR, vč. požadavk] na VVURÚ 
 
e.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUed vlastní formulací požadavk] a podmínek pro zpracování návrhu 
aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR zpracovat UádnE a úplnE 
kapitoly aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR musí být vždy formulována na základE 
podrobného a úplného vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období 
zpracovaného v kapitolách aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR. ZávEry 
vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě, 
bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR jsou základním podkladem pro formulaci 
dalšího postupu, včetnE konkrétních požadavk] a podmínek pro zpracování 
návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR. 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedené v kapitolách aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je neúplné a není proto dostatečné pro 
formulaci jednoznačných a zd]vodnitelných požadavk] a podmínek pro 
zpracování návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR 

 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v podrobnosti náležející dokumentaci ZÚR doplnEny kapitoly aě, 
bě, cě a dě dle uplatnEných vyjádUení, pUipomínek a požadavk]. 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné e. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme na úvod kapitoly eě doplnit stručné shrnutí hlavních závEr] a zjištEní 
z kapitol aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, včetnE porovnání 
možností dalšího postupu a zd]vodnEní, proč je požadovaná právE aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy a v jakém rozsahu. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má mimo jiné na základE vyhodnocení 
uplatOování ZÚR provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR 
objasnit závEry vyhodnocení zmEn podmínek v území v uplynulém období a 
navrhnout a zd]vodnit další postup územnE plánovací činnosti ve vztahu k ZÚR 
Ěbez požadavk] na úpravu Uešení ZÚR / požadavky na aktualizaci ZÚR / 
požadavky na poUízení zcela nových ZÚRě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Vzhledem k tomu, že ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé 
schválené Zprávy body aě až hě, nebudou hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě 
Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol a) 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné e. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zakomponovat do požadavk] na zpracování aktualizace ZÚR nebo 
nových ZÚR d]slednE všechny požadavky na formální i vEcné Uešení ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývající z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má v souladu s § ř Vyhlášky č. 500/Ň006 
Sb. obsahovat požadavky na všechny úpravy ZÚR. Tada závEr] a zjištEní z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období uvedených v 
kapitolách aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v kapitole 
e) uvedena. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Jak bylo uvedeno výš  Ěviz. pUedchozí odstavecě, vzhledem k tomu, že ůktualizace 
ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé schválené Zprávy body aě až hě, nebudou 
hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné e. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme striktní a definitivní požadavky na úpravy textu ZÚR zobecnit a 
ponechat tak dostatečnou volnost zpracovateli a poUizovateli aktualizace ZÚR pro 
provEUení úprav text] v potUebných vEcných souvislostech. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR obsahuje v bodech ň., 4. a 5. zcela striktní 
a definitivní požadavky na dílčí formulační zmEny textu, uvedené jako vlastní 
zmEnový text aktualizace ZÚR. Takový postup je v praxi dosti neobvyklý, návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR tak zcela nepodloženE a neod]vodnEnE pUedjímá 
vlastní vEcné Uešení aktualizace ZÚR a výsledek procesu poUizování aktualizace 
ZÚR a nedává tak projektantovi ani poUizovateli aktualizace ZÚR možnost 
potUebné zmEny textu v rámci procesu zpracování aktualizace ZÚR d]kladnE 
provEUit a promyslet ve všech potUebných vEcných souvislostech. 
UpozorOujeme, že takto striktní a definitivní pojetí požadavk] na formulační 
úpravy textu ZÚR v rámci Zprávy o uplatOování ZÚR zakládá reálný problém pUi 
vypoUádání souladu Uešení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy s požadavky na 
aktualizaci ZÚR v pUípadE, kdy se nakonec jednotlivé formulace textu ZÚR v 
návrhu aktualizaci ZÚR zmEní a když se zpracovatel od nich tedy jakkoli odchýlí 
Ěcož lze pUedpokládatě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude zapracován. 
- Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné e. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy z výše uvedených právních pUedpis] a ÚůP Ěviz též kapitola bě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahyě, včetnE specifikace konkrétních 
požadavk] na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden požadavek na 
„opravy a upUesnEní v textové a grafické části ve smyslu zákona č. ň50/Ň01Ň Sb. 
Ěnovela stavebního zákonaě, platného znEní vyhlášky č. 500/Ň006 Sb., ÚůP hl. m. 
Prahy a Pražských stavebních pUedpis]“ a dále „upUesnEní formulací textové části 
a formální úpravy výkres].“ Není zUejmé, o jaké konkrétní opravy se má jednat, v 
jakém rozsahu a s jakými dopady na vEcné i formální Uešení ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 
Problematiku ÚůP Ueší kapitola bě, která bude rozšíUena a budou konkretizovány 
problémy vyplývající z aktualizací ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR 
hl. m. Prahy Ueší jen vybrané problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR 
náležetě. 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné e. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývají z republikových priorit územního plánování, jejichž znEní bylo 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
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podstatnEji upraveno nebo novE doplnEno v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR. 
PUitom Požadujeme zamEUit se zejména na návrh implementace novE 
stanovených republikových priorit č. Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní 
republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden toliko obecný 
požadavek zohlednit v 1. kapitole ZÚR hl. m. Prahy priority stanované v PÚR ČR. 
Vycházíme z pUedpokladu, že současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1, byly vydány v souladu s tehdy platnou PÚR ČR z roku Ň008. V 
uplynulém období, konkrétnE 15. 4. Ň015, byla vydána ůktualizace č. 1 PÚR ČR, 
ve které bylo podstatnEji aktualizováno nebo novE doplnEno znEní následujících 
republikových priorit územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území: 
(14a), (16), (16a), (17), (20a), (23), (24), (24a) a (29). 

 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 
 
 
 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné e. 7 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR navrhuje v bodE Ň. bez náhrady zrušit 
kapitolu Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
„Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy“ s od]vodnEním, že její jednotlivá 
ustanovení jsou obsažena v jednotlivých konkrétních kapitolách ZÚR. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, která ustanovení kapitoly Ň. současnE 
platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou obsažena v 
konkrétních kapitolách ZÚR hl. m. Prahy nebo jsou s nimi v rozporu, zejména s 
ohledem na nezbytnost dosažení souladu obsahu ZÚR hl. m. Prahy s platnou 
legislativou. 
 
Od]vodnEní 
Toto obecné od]vodnEní nelze považovat za adekvátní, protože ustanovení 
kapitoly Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
jsou aplikovaná bez rozdílu na celém území hl. m. Prahy, zatímco jednotlivé 
konkrétní kapitoly současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 vymezují podmínky pro vymezená území hl. m. Prahy Ěspecifické 
oblasti nadmístního a celomEstského významu, transformační oblasti, nadmístnE 
významné rozvojové osy a oblastiě. Součástí kapitoly Ň. současnE platných ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou ustanovení naplOující základní 
požadavky pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb.: zejména odst. 1 písm. aě 
„stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území včetnE zohlednEní priorit stanovených v Politice územního rozvoje“; odst. 1 
písm. eě „upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území kraje“; a odst. 1 písm. hě „stanovení 
požadavk] na koordinaci územnE plánovací činnosti obcí a na Uešení v územnE 
plánovací dokumentaci obcí, zejména s pUihlédnutím k podmínkám obnovy a 
rozvoje sídelní struktury.“ Je možné, že nEkterá ustanovení v kapitole Ň. jsou 
duplicitnE obsažena v kapitole Ř. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy Ěv ní jsou 
také nEkteré celomEstské zásadyě, ale u nich tUeba duplicitu prokázat, a to 
srovnáním formulací jednotlivých konkrétních zásad. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné e.Ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 7 vEnovaném 
„ZpUesnEní ploch a koridor] vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridor] 
nadmístního a celomEstského významu“ stanovuje nezbytnost provEUení a 
nového vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. Požadujeme 1. 
doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUehled zmEnEných 
metodických a legislativních podmínek a vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy, které zd]vodní potUebu provEUení vymezení ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni na území hl. m. Prahy. Ň. v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy požadujeme uvést konkrétní požadavky a podmínky pro aktualizaci 
vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. 
 
Od]vodnEní 
PotUeba nového vymezení ÚSES ovšem z obsahu kapitoly cě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nevyplývá. Je pUitom argumentováno nutností uvést 
vymezení systému ÚSES do souladu „s legislativním rámcem, oborovými 
metodikami a reálnými podmínkami v území“. V kapitole aě „Vyhodnocení 
uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na základE kterých byly 
ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území“ Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy potUebu provEUení vymezení ÚSES na 
nadregionální a regionální úrovni konstatuje bez uvedení zmEn legislativních a 
metodických podmínek, na základE kterých byl ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni vymezen v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 a/nebo vyhodnocení zkušeností pUi uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, 
ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Zd]vodOování zmEn konkrétních prvk] 
regionálního ÚSESpotUebou „uvedení dosouladu s legislativnímrámcem“ 
považujeme za zavádEjící, protože stávající podoba ÚSES byla do platného 
územního plánu začlenEna v souladu se zákonem č. 114/1řřŇ Sb. i provádEcí 
vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. ObdobnE považujeme za zavádEjící odkaz na „aktuální 
oborovou metodiku“, nebo[ fakt jejího vydání sám o sobE nelze považovat za 
argument pro zpochybnEní platného ÚSES nota bene pouze jeho vybraných částí. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 
 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné e. ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE Ř. navrhuje pUi 
upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot, že tyto územní podmínky budou pUi aktualizaci „upraveny s 
ohledem na požadavek hospodárného a intenzivního využití zastavEného území s 
d]razem na využití ploch brownfields a ploch pUestavby a s ohledem na 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
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požadavek omezit rozšiUování zastavitelného území do krajiny” a že podkladem 
pro úpravu tEchto podmínek budou využity výsledky poUizovaných aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají ve vztahu k 
podmínkách koncepce ochrany a rozvoje hodnot území hl. m. Prahy pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na aktualizaci ZÚR 
hl. m. Prahy ve vztahu k podmínkám koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy tímto bodem implikuje, že existující 
koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 je nedostatečná, aniž toto prokázal ve svých kapitolách aě, až dě. 
ZároveO v bodE e/Ň navrhuje bez náhrady zrušit kapitolu Obecných zásad 
územního rozvoje hl. m. Prahy. Není proto zjevné, do jakých kapitol ZÚR hl. m. 
Prahy a jakým zp]sobem budou výše zmínEné úpravy zapracovány a k jak 
rozsáhlým a podstatným zmEnám ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 
1 v by d]sledku navržených úprav mElo dojít. 

Ve ZprávE není uvedeno, že existující koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR 
hl. m. Prahy je nedostatečná a bude tudíž mEnEna. 
V tomto bodu se jedná pouze o úpravu kapitoly 8 - UpUesnEní územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních a civilizačních hodnot v platných 
ZÚR, vzhledem k podrobnosti dokumentace ZÚR, s využitím ůktualizace ÚůP a 
také v d]sledku revize Kapitoly Ň. Nejedná se o zmEnu koncepce, ale pouze o 
formulační úpravu. 
Jak již bylo uvádEno v pUipomínkách výše, Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné e.10 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ř. konstatuje, že obsah 
kapitoly bude naplOovat požadavky Evropské úmluvy o krajinE. Česká republika 
podepsala Evropskou úmluvu o krajinE ve Štrasburku ŇŘ. listopadu Ň00Ň. 
Požadujeme 1. pUednE doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 
s Evropskou úmluvou o krajinE a specifikovat, v čem se ve vztahu k Evropské 
úmluvE o krajinE zmEnily podmínky, na jejichž základE byly současné platné ZÚR 
hl. m. Prahy vydány. 
Ň. v návaznosti na vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní 
ůktualizace č. 1 s Evropskou úmluvou o krajinE požadujeme ve formulaci bodu ř. 
kapitoly eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnE specifikovat, jaké 
konkrétní požadavky a podmínky vyplývají na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do 
souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Česká vláda usnesením č. 104ř/Ň00Ň z Uíjna Ň00Ň uložila ministerstvu životního 
prostUedí, ministerstvu zemEdElství, ministerstvu kultury, ministerstvu pro místní 
rozvoj a ministerstvu školství, mládeže a tElovýchovy, aby zabezpečila 
uplatOování úmluvy v praxi. Vymezit typy krajin podle stanovených cílových 
charakteristik a stanovit cílové charakteristiky kraji, včetnE územních podmínek 
pro jejich zachování nebo dosažení, v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE č. 
1ň/Ň005 Sb. m. s., vyplývá z pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. již od roku 
Ň007. Máme tak za to, že i současnE platné ZÚR hl. m. Prahy mEly být 
zpracovány v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE. Z bodu ř. Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není s ohledem na výše uvedené zUejmé, v čem 
současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 neodpovídají 
Evropské úmluvE o krajinE a jaké konkrétní požadavky a podmínky na uvedení 
ZÚR hl. m. Prahy do souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
ZÚR hl.m. Prahy v platném znEní nejsou v rozporu s Evropskou úmluvou o krajinE. 
Vzhledem k nové metodice - Metodika pro poUizování a zpracování zásad 
územního rozvoje v kontextu Evropské úmluvy o krajinE ĚČZÚ v Praze, Fakulta 
životního prostUedí; 6.1.Ň014ě- je v návrhu Zprávy navržena aktualizace pUíslušné 
kapitoly 9. 
 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné e.11 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 10. konstatuje potUebu 
provEUení rozsahu veUejnE prospEšných staveb a opatUení dle „zmEn v 
aktualizovaných částech ZÚR“. Požadujeme ve formulaci bodu 10. kapitoly eě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, v návaznosti na vyhodnocení uplatOování 
ZÚR v uplynulém období provedeném v kapitolách aě až dě konkrétnE 
specifikovat, jaké konkrétní VPS a VPO mají být pUedmEtem provEUení v 
aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodu ň. explicitnE nenavrhuje 
konkrétní zmEny v kapitolách vEnujících se rozsahu VPS a VPO. ZároveO ovšem 
v bodech 5. a 6. uvádí výčet koridor] technické a dopravní infrastruktury, u nichž 
by mElo dojít ke zmEnE zp]sobu zapracování do aktualizovaných ZÚR hl. m. 
Prahy,v bodE 7. zd]vodOuje potUebu zmEn ve vymezení ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni, včetnE uvedení nEkterých konkrétních prvk], u nichž se 
pUedpokládají zmEny ve vymezení. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
VPS budou odstranEny u již realizovaných prvk] dopravní infrastruktury napU. 
prodloužení metra trasy A do Motola - Z/50Ň/DM. U prvk] technické infrastruktury -  
bude grafické vymezení prvk] VPS upraveno, dle aktuálních podklad]. 
VPO budou upraveny v celé kapitole ÚSES, dle nového vymezení. 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné e.1Ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje zrušit bez 
náhrady nadmístní rozvojové oblasti 
- R/1 ŠtErboholy – Dolní MEcholupy – Dubeč a 
- R/1 LetOany – Avia. 
Požadujeme ve formulaci bodu ň. kapitoly eě vyjasnit, zda a v jakém rozsahu má 
být kapitola ň. ZÚR hl. m. Prahy upravena. Zd]vodnEní nezbytnosti úprav 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí území hl. m. Prahy by pUitom mElo 
vycházet z výsledk] zjištEní kapitol aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období obsažené v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k potUebE nového 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí nevyjadUuje. Není proto zjevné, z 
jakých d]vod] by mElo dojít k vypuštEní tEchto kapitol ze ZÚR hl. m. Prahy. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
V kapitole ň jsou navrženy ke zrušení rozvojová oblast ň.1.1 a transformační 
oblast ň.Ň.1. U oblasti ň.1.1. ŠtErboholy - Dolní MEcholupy - Dubeč ĚR/1ě došlo k 
nenaplnEní pUedpoklad], které byly potUebné k rozvoji tzv. Východního mEsta. Jde 
zejména o ukončení trasy metra v Depu HostivaU Ětedy nenapojení rozvojové 
oblasti na kapacitní dopravu - metroě, pUehodnocení dosavadního vývoje, kdy v 
tomto území je udržitelnEjší rozvoj jednotlivých mEstských částí se zachováním 
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pUímEstského charakteru, což souvisí s rozvojem v jiných částech Prahy a 
naplnEním potenciálu v transformačních plochách uvnitU Prahy. ZároveO je tímto 
krokem u rozvojové oblasti ň.1.1. sledována i ochrana otevUené krajiny, zvýšení 
rekreačního potenciálu ve východní části mEsta s využitím prvk]m okolo vodní 
nádrže Slatina která má pUírodE blízký charakter a je významná i z hlediska 
ochrany pUírody. 
U oblasti ň.Ň.1. LetOany -ůvia ĚT/1ě nedošlo k naplnEní očekávání a území je stále 
využíváno Ěz vEtší částiě k produkci, skladování a obchodu, nelze tedy naplnit 
pUedpoklad transformace území v plnohodnotnou mEstkou čtvr[. Naopak je 
potUeba v Praze zachovat plochy pro výrobu, obchod a skladování - jejich úbytek 
Ěsouvisející i s ochranou bydlení a limity, které potom plynou na okolní výstavbuě 
m]že mít negativní vliv na zásobování, city logistiku i hospodáUství mEsta v 
dlouhodobém horizontu. 
 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné e.1ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. obsahuje požadavek 
na zrušení ř rozvojových oblastí zelenE z celkových 11 rozvojových oblastní 
zelenE vymezených v ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Platné 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom explicitnE konstatují, že jedním z celomEstských 
problém] k Uešení nástroji územního plánování je „nedostatek les] s ohledem na 
potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského kraje, vysoká rekreační zátEž 
stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch“ Ěkap. 1111, s. 7ě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní vEtšiny rozvojových 
oblastí zelenE, zejména s ohledem na zásadní význam ZÚR hl. m. Prahy pro 
koordinaci systému sídelní i krajinné zelenE na území hl. m. Prahy v poUizovaném 
novém Územním plánu Prahy ĚMetropolitním plánuě. PUípadné vypuštEní vEtšiny 
rozvojových oblastí zelenE musí vyplynout z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE zd]vodnEno, mj. s ohledem na 
problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR Prahy se v kapitolách aě až dě k rozvojovým 
oblastem zelenE pUitom v]bec nevyjadUuje. Není proto zUejmé, na jakém základE 
bylo stanoveno, že se jedná o lokality „spíše lokálního významu“, vzhledem k 
tomu, že rozvojové oblasti zelenE navržené ke zrušení, zasahují na území více 
mEstských částí hl. m. Prahy. Podle hrubého odhadu odečtem z pUíslušného 
výkresu platných ZÚR hl. m. Prahy je rozloha jednotlivých oblastí navržených ke 
zrušení cca 40 – 100 ha. To rozhodnE nesvEdčí jejich údajnému „spíše lokálnímu 
významu“. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné e.14 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. zp]sobem mEní 
zp]sob vymezení, rozsah a prostorové uspoUádání stávající Specifické oblasti 
celomEstského centra. Specifická oblast celomEstského centra je v kap. 4.1. ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. vymezena takto: „Oblast stávajícího 
celomEstského centra zahrnuje území Památkové rezervace v hlavním mEstE 
Praze ĚPPRě a navazující části historických čtvrtí Vinohrady, Smíchov, Holešovice 
a Karlín Ě…ě”. 
Požadujeme ponechat současné vymezení Specifické oblasti celomEstského 
centra. Návrh na rozšíUení území Specifické oblasti celomEstského centra zcela 
popírá princip polycentrického uspoUádání Prahy, když neod]vodnEnE neúmErnE 
plošnE rozšiUuje území vlastního celomEstského centra. 
 
Od]vodnEní 
Území LibnE a Vysočan, která mají být podle návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy do Specifické oblasti CelomEstského centra doplnEna, na území PPR 
nenavazují a ani s ním nijak úzce nesouvisí. Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy se pUitom k potUebE nového vymezení SO na území hl. m. Prahy v 
kapitolách aě až dě nevyjadUuje. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu SO 
stávajícího celomEstského centra vyvolán. Jedním z princip] udržitelného rozvoje 
hl. m. Prahy uvedených v platných ÚůP ĚŇ014ě je pUitom „Podpora 
hierarchizované polycentrické struktury mEsta“. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Vymezení celomEstského centra je chápáno jako vymezení hierarchicky 
nejvyššího centra, které by mElo v čase nar]stat co do kvality i kvantity rozvoje 
Prahy. CelomEstské centrum nelze vnímat v Ň1. století úzce, tedy jen jako 
Pražskou památkovou rezervaci a tEsnE pUilehlá území. S rozvojem Prahy i po 
roce 1řŘř narostl počet obyvatel, dojíždEjících i student], kteUí zpravidla využívají 
právE centrum mEsta. K odlehčení tlaku na rozvoj uvnitU PPR je potUeba učinit 
nEkolik krok], mezi které patUí i rozšíUení celomEstského centra. Tím ale není 
porušena polycentričnost mEsta - resp. rozvoj lokálních center s místní 
vybaveností. Území LibnE a Vysočan vykazuje značný transformační potenciál a 
jde o území, které je dobUe napojeno na systémy veUejné dopravy a nachází se v 
blízkosti historického jádra Prahy. Jde o podporu kvalitní transformace s cílem 
zajištEní adekvátních služeb pro hlavní mEsto jako celek a tím ke zlepšení živote 
jeho obyvatel i návštEvník], v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné e.15 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. obsahuje požadavky 
na konkrétní formulační zmEny v kapitolách 
- 4.ň.Ň Radotínské údolí Ězrušení úkol] navrhnout postupné rekultivace lom] a 
návaznost na pUilehlou část Pražského regionu pro podrobnEjší ÚPDě, 
- 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol Ězrušit úkol pro podrobnEjší ÚPD vyUešit 
nárazníkové pásmo mezi obytnými a pUírodními plochamiě a v 
- 4.5 Údolní niva Vltavy a Berounky ĚnovE chránit prostorový charakter nábUeží a 
pr]hledy, nikoliv již panorama mEstaě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na zmEny textové části nejsou zd]vodnEny v jednotlivých 
požadavcích, ani v obsahu kapitol aě až dě návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 na s. 7 konstatují „nedostatečné 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky nebudou akceptovány. 
ůd. 4.ň.Ň. Radotínská jezera - Nástroji podrobnEjší ÚPD nelze dosáhnout 
rekultivace lom]. Není upuštEno od rekultivace lom] v této oblasti, podmínka je 
obsažena v bodE cě v Podmínkách pro následné rozhodování o zmEnách v území. 
ZÚR Ueší z principu návaznosti na okolí, tedy i na pUilehlou část Pražského 
regionu, proto je tato podmínka nadbytečná. 
Ad. 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol - Jde o území, které je zaUazeno do zastavEného 
území v souladu se SZ, uvedené území je součástí intravilánu 1ř66. Požadavek 
nárazníkového pásma není možné vzhledem k současnému stavu území Uešit, v 
blízkosti se nacházejí již realizované soudobé obytné soubory, areál golfu apod. a 
na jižní stranE bude navazovat na stávající zástavbu Radlická radiála. Ochrana 
uvedených území je stanovena pUíslušnými vyhláškami pUírodních park]. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
ůd.4.5. Údolní niva Vltavy a Berounky - text týkající se: „ochrana panoramatu 
mEsta" bude z kapitoly 4.5. odstranEn. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou 
zásadu bude uvedený text součástí kapitoly Ň - Obecné zásady.  
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zajištEní územní ochrany pUírodnE hodnotných ploch“; „nedostatečné vazby do 
StUedočeského kraje“ a „nedostatečnou ochranu krajinných dominant a pohledovE 
exponovaných svah], podílejících se na jedinečnosti obrazu mEsta“ a potUebu 
jejich Uešení nástroji územního plánování. Není zUejmé, jakým zp]sobem mají 
navržené zmEny ZÚR hl. m. pUispEt Uešení výše zmínEných problém]. 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné e.16 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. navrhuje z textu 
všech specifických oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE společenských 
Ěkap. 4.Ň. ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1.ě vyjmout z úkolu pro 
podrobnEjší ÚPD „vyUešit dopravní obsluhu území pUi preferování dopravy 
hromadné“ preferenci hromadné dopravy. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom v kapitole 1111 na s. 15 doporučují ÚPD „upUednostnit 
výstavbu kolejových systém] veUejné hromadné dopravy“ a „vytvoUit prostorové 
podmínky pro výstavbu tramvajových tratí“. Vzhledem k tomu, že vyjímané články 
naplOují čl. Ň4 PÚR ČR a kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
se k dopravní obsluze oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE 
společenských nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
V oblasti 4.Ň.Ň LetOany ĚSO/Ňě je požadavek preferování dopravy hromadné je již v 
tomto území pUekonán. Jedná se o území, kde je realizováno metro C - zastávka 
LetOany. Proto je tento bod vypuštEn. V ostatních specifických oblastí osvEtových, 
vzdElávacích a rekreačnE společenských bude požadavek odstranEn. PodrobnEjší 
územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE všechny zp]soby 
dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole Ň. 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné e.17 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitol 
- 3.1.2 (Barrandov – Slivenec R/2), 
- ň.1.ň ĚZápadní mEsto R/ňě, 
- ň.Ň.ň ĚVysočany, T/ňě, 
- 3.2.4. (Bohdalec-Slatiny T/4) 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD body, pUedepisující podrobnEjší ÚPD Uešit odtokové pomEry z území a 
protipovodOová opatUení nestavebního charakteru. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se pUitom k problematice 
vodního hospodáUství a protipovodOové ochrany na malých vodních tocích 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 Ěs.15ě uvádí jako problém k 
Uešení ÚPD v oblasti technické infrastruktury “VytváUet pUedpoklady pro bezpečné 
a účelné Uešení likvidace srážkových vod.” a “Vymezit plochy vodních nádrží a 
suchých poldr] jako opatUení proti povodním, a naopak jako opatUení k nadlepšení 
bezdeštných pr]tok] zejména u drobných vodních tok].“, čímž smEUují k naplnEní 
požadavk] čl. Ň5 PÚR ČR. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových a transformačních oblastí. 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné e.Ň0 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6ě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD požadavek na minimalizaci dopravy generované navrhovaným funkčním 
využitím a na provEUení Uešení Masarykova nádraží. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR 
hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. 
Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPD potUebu zvýšení významu železnice v regionální 
dopravE Ěs. 5ě a celkové pUetížení centra mEsta dopravou Ěs. řě a kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice transformační oblasti 
Masarykovo nádraží nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu 
formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Bod cě v Úkolech pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci bude vypuštEn. 
Navržená úprava reaguje na probEhlé zmEny v koncepci i reálné kroky, které se s 
územím Masarykova nádrží pojí. Území Masarykova nádraží se nachází v 
centrální části mEsta, ale je zároveO napojeno na nEkolik typ] veUejné dopravy - 
železnice, metro, tramvaj a pUedpokládá se nová koncepce, a to vznik terminálu 
spojujícímu centrum mEsta s letištEm. Z tohoto d]vodu nelze nadále uvažovat o 
tom, že lze redukovat v maximální možné míUe dopravu generovanou. 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné e.Ň1 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje zmEny v 
nadUazeném komunikačním systému hl. m. Prahy. Kapitoly vEnované 
nadUazeného systému se podle Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy mají 
pouze pUesunout do jiné kapitoly ZÚR hl. m. Prahy. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
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Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy struktury textu ZÚR hl. m. Prahy ve vztahu k 
nadUazenému systému a zd]vodnit, čím jsou tyto úpravy textu vyvolány. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat, zda se jedná o zámEr na aktualizaci vEcného Uešení nebo toliko 
formální úpravu dokumentace ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Zpráva 
Prahy k problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není 
zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

Od zamýšlené úpravy textu, který se mEl týkat úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, bylo upuštEno. ČlenEní dopravního infrastruktury nebude v 
aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy mEnEno. 
 
 
 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné e. ŇŇ Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje vypustit v 
kapitole 5.1.1 bod požadující ovEUení trasy Vysočanské radiály v úseku Kbelská – 
Balabenka. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy Vysočanské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] celomEstského systému v d]sledku 
provEUení vybraných radiál dopravními modely a vývoji zatížení jednotlivých 
komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
Územní rezerva Vysočanské radiály v úseku Kbelská – Balabenka nebude již dále 
sledována, dojde k využívání stávající komunikační sítE. 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné e.Ňň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje v kapitole 
5.1.Ň.5 v úkolech pro podrobnEjší ÚPD vymezit koridor rezervy BUevnovské 
radiály namísto koridoru BUevnovské radiály. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy BUevnovské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
PUevedení návrhového prvku koridoru BUevnovské radiály do územní rezervy bude 
v rámci zpracování návrhu aktualizace ZÚR provEUeno na základE dopravního 
modelu včetnE dopad] na širší území. Pokud dopravní model potvrdí potUebnost 
BUevnovské radiály bude tento koridor v návrhovém prvku zachován, v opačném 
pUípadE bude tento koridor pUeUazen do územní rezervy. 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné e.Ň4 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje následující 
zmEny v grafické části ZÚR hl. m. Prahy bez zmEn souvisejících kapitol ZÚR: 
- vypuštEní koridoru územní rezervy Vysočanské radiály ĚpUi současném 
ponechání kap. 5.1.Ň.4 Vysočanská radiálaě; 
- pUevedení Prosecké radiály z koridoru pro upUesnEní v rámci ÚP na koridor s 
celomEstským významem Ěbez adekvátních úprav kapitoly 5.1.Ň.7 Radiály 
Chodovská, Chuchelská, Prosecká a ŠtErboholskáě; 
- úpravy vedení koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a 
Troja (kap. 5.6.1 Koridory tramvajové dopravyě. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené zmEny v nadUazeném komunikačním systému mEsta, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím 
jsou uvádEné požadavky na zmEny grafické části ZÚR hl. m. Prahy vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
- V textové části bude upravena pUíslušná kapitola týkající se problematiky 
Vysočanské radiály. 
Jak bylo uvedeno v pUipomínce výše, dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] 
celomEstského systému v d]sledku provEUení vybraných radiál dopravními modely 
a vývoji zatížení jednotlivých komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
- U Prosecké radiály vzhledem k upuštEní od úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, nebude grafické Uešení mEnEno. 
- U koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a Troja se 
jedná pouze o zmEny grafické části. Textové část v kap. 5.6.1 Koridory tramvajové 
dopravy nebude mEnEna. 
Koridory tramvajových tratí jsou provEUeny a úpravy reagují na zmEny v území 
vyvolané zejm. implementací ÚPD Ěvýstavbou, realizací zámEr]ě. 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné e.25 
Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje z grafické 
části ZÚR hl. m. Prahy vypustit koridory VVN 110 kV a provEUit zobrazování 
koridor] plynovod] Ěbez udání kategorie, pravdEpodobnE, v souladu s kap. 6.Ň.6 
VTL a VVTL). 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v zobrazení ploch a koridor] technické 
infrastruktury, včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a 
uvedení podklad] a požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými 
jsou zamýšlené úpravy vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky bude částečnE akceptovány. 
Jedná se pouze o úpravy grafické části, textová část tEchto kapitol nebude 
mEnEna. 
Pro lepší pUehlednost budou upraveny legendy a grafické znázornEní koridor] 
VVN 110 kV v grafické části aktualizace ZÚR. 
Vedení VTL plynovodu budou v grafické části upravena dle aktuálních podklad]. 
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Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice zobrazování vedení koridor] technické infrastruktury nevyjadUují, 
není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné e.Ň6 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje v kapitole 
6.Ň.ň.Ň ĚDrobné vodní tokyě zrušit v úkolech pro podrobnEjší ÚPD požadavek na 
vymezování veUejnE prospEšných protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru, ploch pro extenzivní rekreaci a zajištEní prostupnosti území podél 
vodních tok]. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v oblasti protipovodOové ochrany, včetnE 
zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Nejedná se o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a ani kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice malých vodních tok] 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 v problémech k Uešení ÚPD 
uvádEjí potUebu „Vymezit plochy vodních nádrží a suchých poldr] jako opatUení 
proti povodním a naopak jako opatUení k nadlepšení bezdeštných pr]tok] 
zejména u drobných vodních tok]“ a “Zachovat nezastavitelnost bUehových 
koridor] podél tok], a to i v pUípadE菜 , že nejde o záplavová území nebo 
biokoridory“. Není proto zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD v oblasti protipovodOové ochrany vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního 
charakteruě a zajištEní prostupnosti území podél vodních tok] budou obsaženy v 
souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou opakovány 
v rámci jednotlivých kapitolĚnapU. 6.Ň.ň.Ňě 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
Tento požadavek, zajištEní prostupnosti území podél vodních tok], je také uveden 
v platných PSP - § 11, odst.4.  

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné X. Obsah kapitoly 
fě Požadavky na zpracování variant Uešení 
 
f.1Zásadní pUipomínka 
Požadujeme doplnit kapitolu o jednoznačné konstatování, zda se pUedpokládá 
variantní nebo invariantní Uešení ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy, včetnE 
zd]vodnEní. To nemEní nic na skutečnosti, že požadavky na variantnost Uešení 
ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy mohou vyplynout i ex post z projednání Návrhu 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na pUípadné zpracování variant Uešení má vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. ůbsenci konstatování, zda má být ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
zpracovaná ve variantách Ěvč. pUípadné specifikace v jakých variantáchě nebo 
jako invariantní lze pUipsat v podstatE úplné absenci vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka je bezpUedmEtná. 
Návrhem Zprávy v bodE fě není požadováno zpracování variant Uešení, pokud tak 
nevyplyne z výsledk] projednání. Uvedený text bude upraven v souladu s výsledky 
projednání. 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné XI. Obsah kapitoly 
gě Návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopad] na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly zjištEny 
 
g.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných negativních 
dopad] zmEn v území v uplynulém období na udržitelný rozvoj území, včetnE 
návrhu zp]sobu jejich eliminace, minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Prosté konstatování Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, že „bude 
provEUeno, zda byly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území“ nelze 
považovat za naplnEní dikce § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. Zpráva o uplatOování 
ZÚR. PoUizovatel Zprávy o uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy 
na základE vyhodnocení podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, 
vyhodnotit pUípadné negativní vlivy tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území Ěviz též 
kapitola aě Zprávy o uplatOování ZÚRě a navrhnout zp]soby jejich eliminace, 
minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Text bodu gě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " V rámci uplatOování ZÚR hl.m. 
Prahy nebyly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území, a proto Zpráva 
neobsahuje žádné návrhy na jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci." 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné XII. Obsah kapitoly 
hě Návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje 
 
h.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme specifikovat konkrétní návrhy na aktualizaci PÚR ČR, nebo 
konstatování ĚvčetnE zd]vodnEníě, že takové návrhy z vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m Prahy v uplynulém období nevyplývají. 
 
Od]vodnEní 
Návrhy na pUípadnou aktualizaci PÚR ČR musí vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. Povinnosti uložené ZprávE o uplatOování ZÚR v § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. se nelze vyhnout odkazem na vlastní zpracování a projednání 
aktualizace ZÚR, jejíž poUízení se na základE pUedmEtné Zprávy o uplatOování 
ZÚR pUedpokládá. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
V současnosti nelze specifikovat pUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR, v 
platném znEní. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR mohou vyplynout z 
následného zpracování a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na základE 
schválené Zprávy. 
 
Text bodu hě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " Návrhy na aktualizaci PÚR ČR nelze 
nyní specifikovat. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR vyplynou ze zpracování 
a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy." 
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51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné e.1Ř Zásadní pUipomínka 
Ke kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.Ň ĚManiny, Dolní LibeO, Invalidovna T/Ňě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD bod pUedepisující podrobnEjší ÚPD provEUit plochy u stanice metra 
Invalidovna pro umístEní významného celomEstského zámEru. ZároveO ovšem v 
bodu 4. Ěs.7ě navrhuje zahrnout prostor Dolní LibnE do SO celomEstského centra. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice T/Ň 
nevyjadUují. Není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
VypuštEní uvedeného úkolu neznemožní realizaci významného celomEstského 
zámEru. UmístEní pUípadného celomEstského zámEru navrhované rozšíUení 
celomEstského centra umožOuje. Území v současné dobE pochází v nEkterých 
částech transformací a jsou pUipravovány r]zné studie. Ty provEUují i celomEstské 
zámEry. Je potUeba vytváUet kompaktní, smíšené a pro r]zné využití vhodné části 
mEsta se soudobou zástavbou. 

51    MČ Praha - Dubeč, starosta Jiné e.1ř Zásadní pUipomínka 
Ke kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v 
textech kapitol 
- ň.Ň.5 ĚNákladové nádraží Žižkov T/5ě, ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6ě, a 
- ň.Ň.Ř ĚHolešovice-Bubny-Zátory T/Řě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 pUeformulovat v bodech úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD požadavky na polyfunkčnost transformačních území. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR 
hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. 
Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPD vznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené 
mEstské prostUedí a generující zvýšené nároky na dopraní obsluhu Ěs.11ě a 
kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice výše 
uvedených transformačních oblastí nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky 
na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Slovní spojení týkající se polyfunkčnosti v uvedených oblastech Ěň.Ň.5, ň.Ň.6 a 
ň.Ň.Řě nebudou odstranEny, ale pUeformulovány na smíšené využití. 
Jedná se o úpravu terminologie na základE aktualizace stavebního zákona a jeho 
provádEcích vyhlášek. 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné I. Obsah Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUepracování návrhu Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje 
hl. m. Prahy Ědále jen Zprávaě, do podoby, která bude splOovat požadavky na 
zprávu o uplatOování zásad územního rozvoje Ědále jen ZÚRě vyplývající z 
platných právních pUedpis] a odpovídající zásadnímu významu ZÚR jako 
nadUazené a základní územnE plánovací dokumentace hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaný NÁVRH ZPRÁVY O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
HL. M. PRůHY V UPLYNULÉM OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 – BTEZEN Ň017ě 
nesplOuje základní požadavky na zprávu o uplatOování ZÚR vyplývající z platných 
právních pUedpis], protože: 
1. Neobsahuje Uádné vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém 
období 
Ň. NeobjasOuje d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
ň. NeobjasOuje jednotlivé požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy 
 
ZÚR Ueší v Praze základní požadavky na celkové účelné a hospodárné 
uspoUádání území hlavního mEsta, a vztahy základní struktury hlavního mEsta k 
navazujícímu území StUedočeského kraje a koncepci celomEstsky i regionálnE či 
republikovE významné veUejné infrastruktury. ZÚR tak definují základní principy 
koncepce uspoUádání území hl. m. Prahy. 
ZÚR dále vymezují plochy a koridory celomEstského, republikového či 
mezinárodního významu. Jedná se zejména o plochy a koridory pro Prahu v]bec 
nejvýznamnEjších dopravních systém], systém] technické infrastruktury či o 
celomEstsky významné součásti a struktury krajiny hlavního mEsta. 
ZÚR jsou podUízeny Politice územního rozvoje ČR Ědále jen „PÚR“ě, zámEry 
republikového nebo mezinárodního významu vyplývající z PÚR musí být do ZÚR 
pUevzaty. ZÚR jsou naopak závazné pro poUízení zmEn platného územního plánu i 
poUízení nového územního ĚMetropolitníhoě plánu hl. m. Prahy. 
 
Politika územního rozvoje - stát ----------> Zásady územního rozvoje - kraj ----------
> Územní ĚMetropolitníě plán - obec 
 
Zpráva o uplatOování zásad územního rozvoje 
Vždy nejdéle do 4 let od vydání ZÚR nebo jejich poslední aktualizace je krajský 
úUad Ěv pUípadE Prahy pak Magistrát hl. m. Prahyě povinen vyhodnotit zkušenosti s 
uplatOováním, tedy s využitím ZÚR v rámci procesu územního plánování, 
posoudit, zda ZÚR stále dobUe plní sv]j účel a svou roli, zda stále splOují 
požadavky PÚR ČR, stavebního zákona, zejména cíl] a úkol] územního 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude akceptována částečnE. 
Návrh Zprávy je zpracován a projednáván v souladu s platnými právními pUedpisy 
Ě§ 4Ň stavebního zákona, § ř vyhlášky č. 500/ Ň006 Sb. o územnE analytických 
podkladech, územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE 
plánovací činnostiě. 
ad 1ě Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období. 
ad Ňě D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy 
na základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 
4Ň odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu 
Ěstavební zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle 
výsledk] projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 
let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." 
ůktualizace č. 1 ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 
4ň/Ň014 usnesením č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.9.2014. 
ad ňě Vlastní zd]vodnEní navrženého Uešení Ěkonkrétních úprav textové a grafické 
částiě bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí návrhové 
dokumentace ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
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plánování, a všech právních pUedpis]. Zpráva o uplatOování ZÚR má také 
zhodnotit, zda ZÚR dostatečnE chrání hodnoty v území a zda pUispívají k 
udržitelnému rozvoji území hlavního mEsta. 
Výstupem zprávy o uplatOování ZÚR za uplynulé období m]že být 
Ě1ě konstatování, že ZÚR plní dobUe svou roli a není na nich tUeba nic mEnit 
ĚŇěpožadavek na dílčí zmEny v Uešení ZÚR, bez dopad] na celkovou koncepci 
ZÚR = požadavek na poUízení aktualizace ZÚR 
Ěňěpožadavek na poUízení zcela nových ZÚR v pUípadE, že je potUeba zmEnit 
celkovou koncepci ZÚR 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR tak m]že být zadáním pro aktualizaci stávajících 
anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Vyhodnocování uplatOování ZÚR za uplynulé období Ě kapitoly a, b, c, d zprávy o 
uplatOování ZÚRě ----------> Ě1ě Bez nárok] na úpravy ZÚR, ĚŇě Požadavek na 
poUízení aktualizace ZÚR, Ěňě Požadavek na poUízení nových ZÚR Ěkapitoly e, f, g, 
zprávy o uplatOování ZÚRě 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy za uplynulé období musí být UádnE 
projednána s mEstskými částmi, Ministerstvem pro místní rozvoj, s dotčenými 
orgány, které chrání veUejné zájmy vyplývající z platných právních pUedpis], se 
sousedními kraji, s obcemi sousedícími s krajem, pro který jsou ZÚR poUizovány, 
v pUípadE Prahy tedy s obcemi sousedícími s územím hlavního mEsta. 
Pro účely transparentního projednání musí Zpráva o uplatOování ZÚR v 
uplynulém období obsahovat UádnE zpracované vyhodnocení uplatOování ZÚR v 
uplynulém období, musí jednoznačnE, srozumitelnE transparentnE formulovat 
závEry a zjištEní tohoto vyhodnocení a musí obsahovat návrh na další postup. 
Dokud není provedeno Uádné a úplné vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém 
období, není možné navrhnout další postup, tedy navrhnout, zda ponechat ZÚR 
beze zmEny, nebo navrhnout poUízení aktualizace ZÚR nebo dokonce poUízení 
nových ZÚR. 
V pUípadE návrhu na poUízení aktualizace ZÚR nebo poUízení nových ZÚR se 
Zpráva o uplatOování ZÚR stává zadáním aktualizace ZÚR, resp. nových ZÚR a 
musí proto obsahovat jednoznačnE formulované požadavky na aktualizaci ZÚR či 
na nové ZÚR. 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné II. D]vody aktualizace ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme jasné vymezení d]vod], které vedou k aktualizaci ZÚR a pUesné 
vyjádUení vEcných úkol] aktualizace s jasným od]vodnEním a upozornEním, zda 
jsou či nejsou aktualizací na základE Zprávy mEnEny zásadní koncepce ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaná ZPRÁVů O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. 
PRůHY V UPLYNULÉM 
OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 – BTEZEN Ň017ě stanoví Ěby[ bez Uádného zd]vodnEníě 
potUebu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, a to zejména v tEchto oblastech: 
Ě1ě uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s ůktualizací č. 1 PÚR ČR schválenou 
vládou ČR 15. 4. Ň015 
ĚŇě úprava terminologie ZÚR hl. m. Prahy, aby byla zcela v souladu s platnými 
právními pUedpisy 
Ěňě zrušení bez náhrady „Obecných zásad územního rozvoje hl. m. Prahy“, které 
zejména definují základní koncepci uspoUádání Prahy a stanovují požadavky na 
koordinaci uspoUádání sídelní struktury Prahy, na strukturu center Prahy a na 
jednotlivé systémy mEsta, ale také na ochranu hodnot Prahy v navazujícím 
územním ĚMetropolitnímě plánu 
Ě4ě zrušení vybraných rozvojových oblastí zelenE 
Ě5ě rušení požadavk] na územní plán v rozvojových a transformačních oblastech 
Ě6ě provEUení vymezení územního sytému ekologické stability na nadregionální a 
regionální úrovni. 
Z vEcných požadavk] je tedy zUejmé, že byly vybrány selektivnE a výbEr 
nevychází z vyhodnocení a d]vody výbEru i požadavk] na zmEny nejsou zUejmé. 
SoučasnE není pochopitelné, proč Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
neobsahuje požadavky na Uešení nenaplnEných koncepcí ZÚR a dalších úkol] z 
ÚůP. 
 
NejčastEjšími d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR jsou 
Ě1ě nutnost uvést ZÚR do souladu se schválenou aktualizací PÚR ČR 
(2) nutnost doplnit části ZÚR zrušené správními soudy 
Ěňě potUeba aktualizovat nEkteré vybrané aspekty ZÚR Ětypicky potUeba 
pUehodnotit vymezení nEkterého vybraného dopravního koridoru apod.ě 
Ě4ě potUeba komplexnE ĚcelkovEě revidovat Uešení ZÚR. 
 
Každý z výše uvedených d]vod] pro poUízení aktualizace ZÚR klade odlišné 
nároky na následné zpracování aktualizace ZÚR, zejména pak na rozsah a 
náročnost projednání aktualizace ZÚR. Zatímco uvedení ZÚR do souladu s PÚR 
ČR či náprava dílčích částí ZÚR zrušených správními soudy nebývá v zásadE 
problematická a vykazuje jen malá rizika komplikací v procesu projednání, 
aktualizace dílčích aspekt] ZÚR či komplexní revize ZÚR skýtají značné riziko 
komplikací v rámci projednání takové aktualizace ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
Návrh Zprávy je zpracován v souladu s platnými právními pUedpisy. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
V rámci aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy, nebude 
docházet ke zmEnE zásadních koncepcí, dochází pouze k dílčím úpravám, které 
reagují na novely zákon], vyhlášky, nové metodiky atd.. 
Úkoly vyplývající z problému v ÚůP budou do Zprávy doplnEny. 
 
K jednotlivým bod]m uvedeným v od]vodnEní pUipomínky uvádíme: 
ad 1. Nutná úprava dle ůktualizace PÚR č.1 - Vyplývá z § 41 odst. 4 stavebního 
zákona: "Kraj je povinen uvést do souladu zásady územního rozvoje s následnE 
schválenou politikou územního rozvoje....". 
ad Ň. Soulad s novelizovanými právními pUedpisy. 
ad 3. Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
ad 4. Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
ad 5. Rušení konkrétních požadavk] souvisí se znalostí území a Hl. m. Praha, 
obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou organizaci, pro 
zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. Proto v pUípadE 
hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková organizace zUízená 
hl. m. Prahou. Z d]vodu, že oba stupnE územnE plánovací dokumentace hl.m. 
Prahy zpracovává totožný projektant, bylo v návrhu Zprávy pUistoupeno k 
podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, kde k tomu byly odborné i 
procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost procesu aktualizace ZÚR hl. 
m. Prahy. 
ad 6. Vzhledem k nové metodice MŽP k problematice ÚSES bude novE 
vymezeno. 
 
 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné III. Vyhodnocení rizik spojených s aktualizací ZÚR 
Zásadní pUipomínka 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují požadavky ke ZprávE. 
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Požadujeme vyhodnocení rizik spojených s variantami aktualizace ZÚR, zejména 
ve vztahu poUizování nového ĚMetropolitníhoě Územního plánu hl. m. Prahy a 
zajištEní právní kontinuity a jistoty pUi rozhodování v území. 
 
Od]vodnEní 
S ohledem na Uízení rizik vyplývajících z poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy je 
tUeba citlivE zvážit náplO a rozsah aktualizace. Je žádoucí, aby aktualizace ZÚR 
hl. m. Prahy nenarušila proces soubEžnE probíhajícího poUízení nového územního 
ĚMetropolitníhoě plánu. V pUípadE nabytí účinnosti právE projednávané novely 
stavebního zákona bude možné poUizovat soubEžnE nový územní ĚMetropolitníě 
plán a aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadavky na zásahy do základních koncepcí uspoUádání kraje ĚPrahyě tak 
zvyšují riziko, že v pr]bEhu zpracování dojde k rozpor]m s dotčenými orgány a 
tím i k pr]tah]m v poUizování aktualizace ZÚR. 
K aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy je pUitom nutné pUistupovat zároveO s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy pUevezmou roli podkladu pro rozhodování v území v pUípadE, že 
nový územní ĚMetropolitníě plán Prahy nebude poUízen do doby ukončení platnosti 
v současné dobE platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního mEsta 
Prahy z roku 1řřř Ěpodle platné právní úpravy v roce Ň0Ň0, podle projednávané 
novely stavebního zákona v roce Ň0ŇŇě. 
Je tedy více než žádoucí zakotvit v ZÚR hl. m. Prahy základní zásady pro 
koordinaci rozvoje území hlavního mEsta Prahy, které by v pUípadE pUechodného 
období, kdy Praha nebude mít platný žádný územní plán, pUevzaly alespoO 
částečnE, v mEUítku celého mEsta, roli územního plánu. 
 
Rizika aktualizace ZÚR, která je zejména tUeba vyhodnotit 
1. Pokud by právE projednávaná novela stavebního zákona nevstoupila v 
účinnost, ohrozila by navrhovaná aktualizace ZÚR hl. m. Prahy harmonogram 
poUizování nového územního ĚMetropolitního plánuě: 
podle platného stavebního zákona je tUeba aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy na 
základE zprávy o jejím uplatOování zahájit ještE pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu, který bude muset odpovídat aktualizovaným ZÚR či až po 
jeho projednání s tím, že soulad Metropolitního plánu a ZÚR hl. m. Prahy zajistí 
zmEna Metropolitního plánu po vydání aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
První varianta by poUizování Metropolitního plánu významnE zdržela a zanáší 
riziko budoucích soudních pUezkum] s nepUedvídatelným výsledkem. 
Druhá varianta vyžaduje uvedení Metropolitního plánu do souladu s platnými ZÚR 
hl. m. Prahy a mEnEné koncepce ZÚR hl. m. Prahy budou zapracovány až v 
komplexní aktualizaci Metropolitního plánu či jeho zmEnami. 
Teoreticky je možné pUipravovat Metropolitní plán ve dvou variantách, podle 
stávajících a podle aktualizovaných ZÚR hl. m. Prahy, ale tento postup je náročný 
právnE, administrativnE i ekonomicky a vyžaduje shodu poUizovatele se 
zpracovatelem. 
V pUípadE, že by novela stavebního zákona nevstoupila v platnost, je nezbytné 
zahájit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy bu@ pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu anebo až po veUejném projednání. 
V pUípadE účinnosti novely stavebního zákona bude situace z tohoto hlediska 
pUíznivEjší, nebo[ návrh novely stavebního zákona umožOuje soubEžné poUízení 
ZÚR a vydání územního plánu na území hl. m. Prahy. PUesto pUedjímání výsledk] 
soubEžného projednání územního plánu a aktualizace zásad územního rozvoje 
m]že vést k situaci, kdy by musel být územní plán pozdEji dle § 5ň odst. 6 
stavebního zákona zamítnut. 
2. Toto riziko lze do značné míry vyloučit v pUípadE, že dojde pouze k 
minimalistické aktualizace ZÚR hl. m. Prahy Ěpouze uvedení do souladu s 
Politikou územního rozvoje ČR a judikatur správních soud]ě, z níž nevyplývají 
žádná zvláštní rizika pUi poUizování. 
3. V pUípadE, že by byla zvolena cesta komplexní a tedy vEcnE rozsáhlé 
aktualizace ZÚR hl. m. Prahy anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy, se Praha 
vystavuje riziku, že v pr]bEhu projednávání aktualizace nebo nových ZÚR hl. m. 
Prahy dojde k rozpor]m s nadUazenými správními orgány, mEstskými částmi a 
veUejností. 
4. V pUípadE komplexní aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, která by zasáhla i koncepci 
ZÚR hrozí soudní pUezkum, zda se jedná o aktualizaci ZÚR nebo skrytE o 
poUízení zcela nových ZÚR. 
5. Ke zprávE o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je tUeba pUistupovat s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy obstály pUi soudních pUezkumech a je tUeba je chápat jako 
stabilizující prvek územního plánování hl. m. Prahy. Z hlediska Uízení rizik pUi 
poUizování územního plánu hl. m. Prahy proto není vhodné do ZÚR Prahy 
zasahovat. Všechna pozitiva, kterých je možné komplexní aktualizací ZÚR hl. m. 
Prahy dosáhnout, nevyvažují rizika otevUení soudních pUezkum] v situaci, kdy 
není jisté, že Praha bude mít po roce Ň0Ň0, resp. po roce Ň0ŇŇ platný územní 
plán. 

 
PUipomínka nebude akceptována. 
Vyhodnocení rizik není součástí Zprávy o uplatOování ZÚR hl.m. Prahy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy, Zpráva je zpracovaná v 
souladu s § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. o územnE analytických podkladech, 
územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu je kontinuita zaručena. Územní 
plán hl.m. Prahy - Metropolitní plán musí být s nadUazenou územnE plánovací 
dokumentací v souladu. 
 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné IV. Požadavky na ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
S ohledem na mimoUádný význam ZÚR hl. m. Prahy pro koordinaci rozvoje území 
hl. m. Prahy a pro rozhodování zmEnách v území v pUípadE skončení platnosti 
územního plánu hlavního mEsta požadujeme zachovat a dále podstatnE posílit 
koordinační roli ZÚR hl. m Prahy. 
V požadavcích na aktualizaci pak požadujeme soustUedit se v ZÚR hl. m. Prahy 
na cizelaci, zpUesnEní a doplnEní podmínek pro rozhodování o zmEnách v území 
pUedevším v tEchto oblastech a tematických okruzích: 
- Stanovení cílového uspoUádání sídelní struktury mEsta - určení cílové pozice, 
role a významu jednotlivých mEstských částí v sídelní struktuUe hlavního mEsta, 
určení cílového uspoUádání center a jejich vzájemných prostorových a provozních 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
Není možné pUedjímat co nastane, až skončí platnost Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy. V současnosti se poUizuje nový ÚP hl.m. Prahy. 
ZÚR jsou platnou územnE plánovací dokumentací, zpracované dle platných 
právních pUedpis], s jasnE stanovenými požadavky na účel, obsah a podrobnost 
zpracování Ě§ ň6 SZ, §6 - 10 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. včetnE pUílohy č. 4ě. ZÚR 
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vazeb a určení cílového vztahu struktury osídlení hlavního mEsta k osídlení 
navazujícího území StUedočeského kraje, se zvláštním zUetelem na obce v 
metropolitním regionu Prahy. 
- Ochrana a rozvoj hodnot celomEstského významu – jednoznačná identifikace 
pUírodních/krajinných, kulturních/historických a civilizačních hodnot celomEstského 
významu, se zvláštním zUetelem k hodnotám, jejichž ochrana nevyplývá z obecnE 
závazných právních pUedpis], včetnE stanovení jednoznačných podmínek jejich 
ochranu a režimu rozhodování o zmEnách v území ve vztahu k pUedmEt]m a 
cíl]m jejich ochrany. 
- Koncepce veUejné infrastruktury celomEstského, nadmístního i republikového 
významu – funkčnE a prostorovE ucelená a robustní koncepce celomEstské a 
regionálnE či republikovE významné veUejné infrastruktury, tedy dopravního 
systému mEsta, systému zásobování mEsta sítEmi technické infrastruktury, ale 
také systému celomEstsky, regionálnE i republikovE významného občanského 
vybavení a veUejných prostranství, to vše se zvláštním zUetelem na zajištEní vazeb 
na území StUedočeského kraje a celé České republiky. 
- Koncepce zelené infrastruktury celomEstského i nadmístního významu – 
koncepce celomEstsky významných krajinných struktur a systému zelenE, se 
zvláštním zUetelem na krajinné vazby na území v zázemí hlavního mEsta. 
- PodmínEnosti rozvoje území realizací veUejných infrastruktur celomEstského / 
nadmístního významu – zajištEní časové koordinace rozvoje území hlavního 
mEsta, resp. jeho vybraných částí a území vzhledem k nárok]m na rozvoj a 
podmínEnosti realizací celomEstsky nebo regionálnE významných systém] 
veUejné infrastruktury. 
- PodmínEnost veUejné dopravní infrastruktury celomEstského, nadmístního i 
republikového významu realizací ochranné zelenE a dalších prvk] k eliminaci 
negativních dopad] z tEchto staveb. 
 
Od]vodnEní 
ZÚR hl. m. Prahy jsou závazné pro poUizování a vydávání Územního plánu hl. m. 
Prahy a regulačních plán]. Všechny zmEny současnE platného Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy, jakož i novE poUizovaný Územní plán hl. m. Prahy 
ĚMetropolitní pláně musí být plnE v souladu s platnými Ěvydanýmiě ZÚR hl. m. 
Prahy, ve znEní všech jejích aktualizací. 
Praha je zároveO krajem i obcí, proto se pro Prahu poUizují a vydávají ZÚR i 
územní plán. Zatímco ve všech krajích České republiky mimo Prahu slouží 
zásady územního rozvoje pro koordinaci územnE plánovací činnosti mezi 
jednotlivými obcemi na území pUíslušného kraje, včetnE vazeb daného kraje na 
území sousedních kraj] či stát], v pUípadE hl. m. Prahy slouží ZÚR ke koordinaci 
rozvoje vlastního území hlavního mEsta, včetnE koordinace rozvoje území hl. m. 
Prahy ve vztahu k území sousedního StUedočeského kraje, zejména pak ve 
vztahu k území obcí pUiléhajících k obvodu hlavního mEsta. Ekvivalentem ke 
koordinaci územnE plánovací činnosti mezi jednotlivými obcemi v krajích mimo 
Prahu je v Praze de facto koordinace prostorových a provozních vztah] mezi 
územími jednotlivých mEstských částí. Zatímco v krajích mimo Prahu se 
záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí všechny ty, které svým 
významem, rozsahem nebo využitím ovlivOují území více obcí, v pUípadE hl. m. 
Prahy se záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí ty, které mají 
celomEstský význam Ěviz též „plocha nadmístního nebo republikového významu“ 
dle § Ň odst. Ě1ě písm. hě stavebního zákonaě. 
ZÚR hl. m. Prahy tak Ueší shodné území, jako Ueší Územní plán hl. m. Prahy, ZÚR 
hl. m. Prahy se ovšem zabývají výhradnE záležitostmi celomEstského významu, a 
tedy záležitostmi koordinujícími rozvoj území hl. m. Prahy jako celku, v 
celomEstských souvislostech a souvislostech pUesahující hranici hl. m. Prahy do 
sousedního StUedočeského kraje. ZÚR pUitom zároveO v souladu s § ň6 odst. Ěňě 
stavebního zákona “koordinují územnE plánovací činnost obcí“, v pUípadE Prahy, 
která je sama obcí, je tak povinností ZÚR v nadmístních/celomEstských 
souvislostech a vztazích stanovit jednoznačný rámec pro územní plán hlavního 
mEsta. ZÚR hl. m. Prahy stanoví účelné a hospodárné uspoUádání území hlavního 
mEsta, vymezí tedy systém center a vzájemné vztahy mezi nimi, vymezí hlavní 
rozvojová území, území krajiny anebo území s nutným specifickým pUístupem k 
jejich rozvoji a pro všechna tato území stanoví podrobné podmínky a úkoly pro 
územní plánování, které musí být následnE detailnE naplnEny v územním plánu, 
resp. v regulačních plánech. 
ZÚR dále vymezí plochy a koridory nadmístního a celomEstského významu pro 
dopravní či technickou infrastrukturu, protipovodOová opatUení, územní systém 
ekologické stability či další vybrané celomEstsky významné systémy v území. 
Cílem je pUitom vytvoUit územní podmínky pro fungování a další kvalitativní i 
kvantitativní rozvoj systém] zajiš[ujících fungování hl. m. Prahy jako celku a 
integraci hl. m. Prahy do širších územních struktur sousedního StUedočeského 
kraje, potažmo celého státu. 
Projednávaný Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v podobE, v jaké je 
pUedkládán, naopak pUedstavuje zásadní ohrožení výše uvedené zásadní 
koordinační role ZÚR hl. m. Prahu ve vztahu k územnE plánovací činnosti a 
rozvoji území hl. m. Prahy. Navrhováno je vypuštEní Uady podmínek pro následné 
rozhodování o zmEnách v území a úkol] pro podrobnEjší ÚPD, nEkteré systémy v 
území zakotvené v platných ZÚR hl. m. Prahy jsou bez dalšího zd]vodnEní 
označovány za místního významu a jsou tak navrženy k vypuštEní. Namísto 
snahy o cizelaci, zpUesnEní a doplnEní dalších úkol] pro následné rozhodování o 
zmEnách v území jsou tak robustnost a koordinační role stávajícího znEní ZÚR hl. 
m. Prahy spíše oslabovány. Hrozí tak, že bez návazného územního plánu 
hlavního mEsta nebudou ZÚR hl. m. Prahy samy o sobE pUípadnE schopné sloužit 
jako relevantní podklad pro rozhodování o zmEnách v území. 

nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem ÚP, RP nebo navazujícím 
rozhodnutím. 
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Podle platného znEní stavebního zákona skončí platnost současného Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Ěschválený ř. ř. 1řřřě dne ň1. 1Ň. Ň0Ň0. 
MomentálnE v Poslanecké snEmovnE Parlamentu ČR projednávaná novela 
stavebního zákona pUedpokládá prodloužení platnosti všech územních plán] 
schválených pUed 1. 1. Ň007 do konce roku Ň0ŇŇ, tedy o další dva roky. PUijetí a 
účinnost právE projednávané novely stavebního zákona jsou však nejisté a nelze 
s nimi v tuto chvíli s jistotou počítat. 
Praha poUizuje nový Územní plán hl. m. Prahy ĚMetropolitní pláně, jeho poUízení je 
však ve značném časovém prodlení oproti p]vodnE pUedpokládanému 
harmonogramu, a proto je v současné dobE v podstatE jisté, že Metropolitní plán 
nebude účinný pUed uplynutím lh]ty účinnosti současnE platného ÚPSÚ hl. m. 
Prahy, tedy do ň1. 1Ň. Ň0Ň0. S velkou mírou pravdEpodobnosti lze pUedpokládat, 
že Metropolitní plán nebude účinný ani do pUípadné prodloužené lh]ty ň1. 1Ň. 
2022. 
S ohledem na výše uvedené Praha čelí reálné hrozbE, že od 1. 1. Ň0Ň1 nebo od 
1. 1. Ň0Ňň Ěv závislosti na pUípadné účinnosti momentálnE projednávané novely 
stavebního zákonaě bude zcela bez územního plánu. Rozhodování v území se 
pak v tom pUípadE kromE pUíslušných ustanovení stavebního zákona, zejména cíl] 
a úkol] územního plánování, a kromE Pražských stavebních pUedpis] bude Uídit 
právE zásadami územního rozvoje. 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné V. Obsah kapitoly 
aě Vyhodnocení uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na 
základE kterých byly ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení 
pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území 
 
a. 1 Zásadní pUipomínka 
Doporučujeme identifikovat všechny konkrétní nové skutečnosti, vyplývající ze 
zmEn podmínek v uplynulém období a zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení 
konkrétních vliv] identifikovaných nových skutečností na formální obsah i vEcné 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na pUípadnou 
aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR nestačí pouze uvést prostý výčet 
legislativních pUedpis] a dalších dokument], které se v uplynulém období zmEnily. 
Je nezbytné identifikovat zcela konkrétnE jednotlivé podmínky, které se zmEnou 
tEchto pUedpis] a dokument] zmEnily a formulovat vliv tEchto podmínek na 
formální i vEcný obsah ZÚR hl. m. Prahy. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období a také bude doplnEno 
vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území. 
Dále ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné a. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z novel všech 
relevantních právních pUedpis] s účinností v uplynulém období, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Doporučujeme 
pUitom zabývat se kromE uvedené novely vyhlášky č. 45Ř/Ň010 Sb., kterou se 
mEní vyhláška č. 500/Ň006 Sb. dále napU. novelou zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o 
ochranE zemEdElského p]dního fondu, novelou zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích a dalšími, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme mezi legislativními pUedpisy, 
které byly v uplynulém období zmEnEny/aktualizovány a mohly by mít vliv na 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, napU. novelu zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o ochranE 
zemEdElského p]dního fondu Ězákony č. 41/Ň015, resp.1Ř4/Ň006 Sb., kterými se 
mEní zákon č. ňň4/1řřŇ Sb.ě, nebo napU. novelu zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích Ězákon č. Ň6Ř/Ň015 Sb., kterým se mEní zákon č. 
1ň/1řř7 Sb.ě, kterým se ruší označení všech „rychlostních silnic“, a mnohé další. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Návrh aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, který vyplyne za schválené Zprávy, bude 
zpracován v souladu s platnou legislativou. 
 
 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné a. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. porovnat výsledky prognózy zpracovatele s výsledky projekce z 
ČSÚ, Ň. identifikovat konkrétní nové skutečnosti, které z nich vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedeno, že „je k dispozici 
nová Prognóza vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy“. Není objasnEno, v čem 
se zjištEní nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy liší od 
skutečností, na základE nichž byly zpracované v současné dobE platné ZÚR hl. 
m. Prahy. Není ani objasnEno, zda z nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. 
m. Prahy vyplývají nEjaké konkrétní nároky na Uešení ZÚR hl. m. Prahy. 
UpozorOujeme, že kromE prognózy zpracované pUímo v IPR existuje i Projekce 
obyvatelstva v Hlavním mEstE Praze do roku Ň050 Ěz ledna Ň014ě, zpracovaná 
jedním ze tUí renomovaných prognostických pracoviš[ v ČR - Českým statistickým 
úUadem. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Prognóza byla zpracována Univerzitou Karlovou a jejím podkladem byly data ČSÚ. 
Prognóza byla použita proto, že obsahuje i podrobnEjší údaje než data z ČSÚ. 
Jedná se o údaje o imigraci - pUír]stky obyvatel plynoucími s dostEhování do 
Prahy z ČR i s pUedpokladem stEhování mimo ČR. Jde tedy o prognózu, která Ueší 
komplexnE pUír]stek obyvatelstva ve tUech variantách vývoje do horizontu roku 
Ň050 a tyto pUír]stky i prostorovE distribuuje v rámci obce - hl. m. Prahy. 
Vyplývá z ní, z její stUední varianty, že i nadále bude r]st počet obyvatel Prahy jako 
v posledních cca. Ň0 letech, že je tedy potUeba navržené stavby a zaUízení 
technické, dopravní i občanské vybavenosti realizovat a rozhodnE je neredukovat. 
ObdobnE se nemEní, až na výjimky - a to spíše lokální Ěmístní, na úrovni MČě, 
požadavky na rozvojové plochy, oblasti a osy. 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné a. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zd]vodnit „potUebu provEUení vymezení regionálního a 
nadregionálního ÚSES“, zejména specifikovat konkrétní nové skutečnosti, které 
vyvolávají uvedenou potUebu, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy v oblasti ÚSES. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedena „potUeba 
provEUení vymezení regionální a nadregionální úrovnE ÚSES“. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 
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Tato potUeba není nijak zd]vodnEna ani jinak objasnEna. Nová potUeba uvedení 
regionální a nadregionální úrovnE ÚSES do souladu s legislativou je ponEkud 
pUekvapivá, protože ÚSES byl do ZÚR hl. m. Prahy nepochybnE zpracován v 
souladu se zák. 114/1řřŇ Sb. a provádEcí vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. Není 
zUejmé, jaké nové skutečnosti pro vymezení regionálního a nadregionálního 
ÚSES vyplývají z “aktuální oborové metodiky”. 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné a. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících ze 
schváleného nového Strategického plánu hl. m. Prahy, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme napUíklad Strategický plán 
hlavního mEsta Prahy, schválený Zastupitelstvem hl. m. Prahy 24. 11. 2016. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Nejedná se o novou skutečnost/podmínku. 
Strategický plán, neboli plán rozvoje obce je nástrojem majetkové politiky a 
oborových politik mEsta. 
Nejedná se o nový Strategický plán hl.m. Prahy ale o ůktualizaci Strategického 
plánu Ň00Ř. 
Z výstup] obsažených v aktualizaci Strategického plánu nevyplývá žádná nová 
podmínka, která by mEla být Uešena ůktualizací ZÚR hl.m. Prahy. 
 
 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné a. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení relevantní judikatury správních soud] k 
návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, kterými se vydávají ZÚR, resp. 
aktualizace ZÚR, v uplynulém období, včetnE specifikace konkrétních nových 
skutečností, které z judikatury pro Uešení ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
judikatury správních soud] k návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, 
kterými se vydávají ZÚR, resp. aktualizace ZÚR, v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Právní Uád je v ČR hierarchicky uspoUádán - právo Evropské unie, ústavní 
poUádek, mezinárodní smlouvy, zákonné právní pUedpisy a podzákonné právní 
pUedpisy. Judikatura není pramenem práva. Judikatura upUesOuje výklad zákon], 
ale nejsou to zákony ani podzákonné právní pUedpisy. 
Tato problematika není součástí Zprávy. 
 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné a. 7 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z rozvoje 
StUedočeského kraje v uplynulém období, se zamEUením na koordinaci ZÚR hl. m. 
Prahy se ZÚR StUedočeského kraje a se zohlednEním Integrované strategie pro 
ITI Pražské metropolitní oblasti. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
rozvoje StUedočeského kraje v uplynulém období, zejména pak z rozvoje 
bezprostUedního zázemí hl. m. Prahy. 
V této souvislosti pUipomínáme, že v uplynulém období došlo ke zrušení nEkterých 
částí ZÚR StUedočeského kraje, včetnE napU. zrušení plochy rozvoje letištE Praha 
– RuzynE, silničního okruhu kolem Prahy v severozápadním a severovýchodním 
sektoru či koridoru železniční tratE č. ŇŇ1: úsek Praha – Strančice, s velmi úzkými 
vazbami na území hl. mEsta Prahy. MomentálnE je projednávána ůktualizace č. Ň 
ZÚR StUedočeského kraje, která výše uvedené soudem zrušené části ZÚR 
StUedočeského kraje novE vymezuje. 
Dále pUipomínáme existenci ITI Pražské metropolitní oblasti Ěviz https://rsk-
sk.cz/integrovane- nastroje/iti-prazske-metropolitni-oblasti/). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavky nebudou akceptovány. 
PoUizovaná ůktualizace č. Ň ZÚR StUedočeského kraje je v souladu s platnými 
ZÚR hl.m. Prahy. 
Vyhodnocení koordinace se ZÚR StUedočeského kraje není pUedmEtem Zprávy. 
ITI - Integrované územní investice ĚIntegrated Territorial Investmentsě jsou 
nástrojem EU v rámci programovacího období Ň014-2020, kdy jsou investice 
smEUovány do tzv. Metropolitních region]. V pUípadE Prahy jde o spolupráci se 
StUedočeským krajem a obcemi kolem Prahy, kde ve vymezeném regionu lze 
použít ITI k financování projekt] , ale jen v souladu se strategií ITI pro metropolitní 
region Prahy a StUedních Čech. Jde o nástroj finanční, který je smEUován do tUí 
oblastí Ěškolství, ochrana proti povodním, dopravní stavby- napU. P+Rě a vEtšina 
investic je realizována na území StUedočeského kraje. PUímý vliv ITI na územní 
plánování respektive na aktualizaci ZÚR a jejich naplOování není. 
 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné a.Ř Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území, včetnE 
formulace závEr], zda zmEny podmínek za uplynulé období vyvolávají 
pUedpokládaný negativní dopady na udržitelný rozvoj území a pUípadnE jaké. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v]bec provedeno 
„vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území“. 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se v této vEci nelze odkázat na 
stanovisko pUíslušného orgánu ochrany životního prostUedí, poUizovatel Zprávy o 
uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy na základE vyhodnocení 
podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, vyhodnotit pUípadný negativní 
vliv tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území. PUíslušný orgán ochrany životního 
prostUedí posuzuje pUípadné negativní vlivy vyplývající ze zmEn podmínek v 
uplynulém období pouze na životní prostUedí, resp. na evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Poslední odstavec v kapitole aě Zprávy bude pUeformulován. 
 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné VI. Obsah kapitoly 
bě Problémy k Uešení v ZÚR vyplývající z územnE analytických podklad] 
 
b.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme kapitolu bě zpracovat d]slednE a UádnE na základE rozboru 
„Problém] k Uešení nástroji územního plánování“ provedeného v kapitole 1111 ň. 
ůktualizace ÚůP hl. m. Prahy. Zvláštní zUetele jsou hodny zejména následující 
„problémy k Uešení nástroji územního plánování“ : 
- ůbsence koordinace rozvoje bydlení a dalších aktivit v rámci mEsta a 
pUímEstského území Ěs. 5ě; 
- neúplná a nedostatečná kapacita dopravní a technické infrastruktury v rámci 
metropolitního regionu a Ěnedostatečnáě návaznost na hlavní evropské sítE Ěs. 5ě; 
- zvýšení významu železnice v regionální dopravE Ěs. 5ě; 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Kapitola bude rozšíUena a budou konkretizovány problémy vyplývající z aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR hl. m. Prahy Ueší jen vybrané 
problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR náležetě. 
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- problém stanovení zd]vodnEného limitu r]stu počtu obyvatel Prahy a jejích 
mEstských částí s ohledem na omezení vyplývající z pUírodních podmínek, zdroj], 
dopravní obsluhy a životního prostUedí Ěs. 7ě; 
- nedostatek les] s ohledem na potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského 
kraje, vysoká rekreační zátEž stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch Ěs. 7ě; 
- celkové pUetížení centra mEsta dopravou, nepUíznivé prostorové aspekty 
dopravních staveb Ěs. řě; 
- dlouhodobE nedokončené koncepce významných mEstských lokalit a sídlištních 
založení, nedostatečné využití jejich potenciálu Ěs. řě; 
- vznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené mEstské prostUedí a 
generující zvýšené nároky na dopravní obsluhu Ěs. 11ě; 
- tlak na novou pUevážnE monofunkční zástavbu v nezastavitelném území, kde do 
budoucna není zajištEna kvalitní kolejová veUejná doprava a tím zvyšující se 
nároky na individuální automobilovou dopravu ĚnapU. Šeberov, HrnčíUe, Újezd, 
KUeslice, Pitkoviceě Ěs. 15ě; 
- neexistence značné části Pražského okruhu zp]sobuje pUetrvávající zatížení 
území mEsta tranzitní automobilovou dopravou Ěs. 15ě; 
- absence kvalitních tangenciálních Ěkolejovýchě spojení MHD mezi jihozápadní a 
jižní částí mEsta, mezi severozápadní a severní částí mEsta mimo oblast 
rozšíUeného celomEstského centra, která by pUispEla k odlehčení dopravního 
systému v centru mEsta Ěs. 15ě; 
- chybEjící další kapacitní kolejové propojení v jižní části Prahy s centrem mEsta, 
které by snížilo rozsah autobusové MHD a nabídlo rovnEž alternativní trasu pro 
pUípad opravy Nuselského mostu Ěs. 15ě; 
- nedokončená pUestavba železničního uzlu Praha, omezená kapacita 
železničního uzlu Balabenka ve vztahu k Novému spojení, komplikované 
podmínky pro zkapacitnEní železničního uzlu Praha v centrální oblasti mEsta Ěs. 
15); 
- absence železničního propojení letištE Praha/RuzynE a kvalitního železničního 
spojení Praha–Kladno (s.15); 
- nekoordinovaný postup pUi rozvoji velkých komerčních a logistických aktivit v 
kontaktním území Prahy Ěs. Ň0ě; 
- nedostatečná podpora vzniku polyfunkční struktury mEstské zástavby v 
mEstských a čtvr[ových centrech, která je zárukou lepších podmínek pro 
celodenní bezpečnost Ěs. Ň0ě; 
- vytvoUit podmínky pro posílení vodárenské infrastruktury ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- zajistit územní podmínky pro umístEní potUebných plošných zaUízení a liniových 
vedení elektrizační soustavy Ěs. 17ě; 
- vytvoUit podmínky pro zkapacitnEní plnE菜  vyažených nebo pUeažených lokálních 
ČOV nebo pUepojení na stokový systém hl. m. Prahy ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- a omezovat kompaktní urbanizaci v okrajových částech Prahy a vytvoUit 
podmínky pro možnost realizace protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru (s. 17). 
 
Od]vodnEní 
V kapitole bě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden pouze 
jeden problém vyplývající ze ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. 
m. Prahy. V kapitole 11ň1 ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy je pUitom uvedeno 
celkem 1Ň okruh] problém] k Uešení v územnE plánovacích dokumentacích. 
VýbEr pouze jednoho problému není nijak objasnEn, stejnE tak jako není 
objasnEno, proč se Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nezabývá dalšími 
problémy k Uešení uvedenými v ň. aktualizaci ÚůP hl. m. Prahy relevantními pro 
Uešení v ZÚR. Pro účely vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUitom nejsou 
využity ani „Problémy k Uešení nástroji územního plánování“ formulované pro 
jednotlivé tematické okruhy v kapitole 1111 sekce 1100 „Hodnoty a problémy“ ň. 
aktualizace ÚůP hl. m Prahy. 
Z provedené hlubší analýzy ň. aktualizace ÚůP hl. m Prahy lze s jistotou 
konstatovat, že uvedení jediného problému uvedeného ve ZprávE o uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. m. Prahy není dostatečným vyhodnocením 
problém] k Uešení v ZÚR vyplývajících z ÚůP. 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné VII. Obsah kapitoly 
cě Vyhodnocení souladu ZÚR s Politikou územního rozvoje ČR 
 
c.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
republikovými prioritami územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území stanovenými v Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1, 
schválené vládou ČR dne 15. 4. Ň015. Požadujeme Ň. formulovat konkrétní 
požadavky na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1. PUitom Požadujeme 
zamEUit se na návrh implementace novE stanovených republikových priorit č. 
Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uvedeno prosté konstatování, 
že „v rámci zpracování ůktualizace ZÚR bude provEUen soulad s republikovými 
prioritami PÚR ČR“. To nelze považovat za naplnEní požadavku § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. „vyhodnotit soulad ZÚR s politikou územního rozvoje“. Konstatování 
pUitom pUedjímá, že platné ZÚR hl. m. Prahy nejsou v souladu s PÚR ČR a že je 
tak nutné poUídit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Návrh na poUízení aktualizace ZÚR 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
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pUitom má vyplynout až z povedeného vyhodnocení souladu ZÚR s platnou 
Politikou územního rozvoje ČR. 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné c. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
obecnými kritérii a podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro 
územní plánování uvedenými v čl. ĚňŘě a v čl. Ěňřě PÚR ČR ve znEní její 
ůktualizace č. 1. 
Požadujeme Ň. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
úkoly pro územní plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro 
Metropolitní rozvojovou oblast Praha. 
 
Od]vodnEní 
Nelze se spokojit se závEry vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s vymezením 
rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí dle PÚR ČR, které se 
omezují na požadavek na pUejmenování rozvojové oblasti OB1. 
UpozorOujeme, že v ůktualizaci č. 1 PÚR došlo k aktualizaci a doplnEní nEkterých 
obecných kritérií a podmínek pro rozhodování o zmEnách v území uvedených v čl. 
ĚňŘě a úkol] pro územní plánování uvedených v čl. Ěňřě PÚR ČR. 
UpozorOujeme dále, že v ůktualizaci č. 1 PÚR ČR byly pro Rozvojovou 
metropolitní oblast Praha stanoveny novE tUi úkoly pro územní plánování. Návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR se má mimo jiné zabývat i vyhodnocením plnEní úkol] 
pro územní plánování stanovených v PÚR ČR pro pUedmEtnou Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, by[ by mElo být konstatováno, že nEkterý z úkol] pro 
územní plánování dosud nebyl zodpovEdnými orgány splnEn ĚnapU. že zatím 
nebyla poUízena požadovaná územní studieě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
1. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s obecnými kritérii a 
podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro územní plánování 
stanovenými v platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy 
součástí od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEno jaké články jsou oproti PÚR ČR Ň00Ř v platné PÚR 
zmEnEny. 
Ň. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s úkoly pro územní 
plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné c.ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení pUípadných širších územních vliv] vymezení 
nové rozvojové osy OS5a Rozvojová oblast Praha – Jihlava v ůktualizaci č. 1 
PÚR ČR na strukturu, infrastrukturu a obslužnost území hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
UpozorOujeme, že v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR ke zmEnE zaUazení území hl. 
m. Prahy ve struktuUe osídlení ČR, byla novE vymezena rozvojová oblast OS5a 
Rozvojová oblast Praha – Jihlava podél dálnice D1. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Tato osa se území hl.m Prahy netýká v souladu s vymezením rozvojové osy OS5a 
v PÚR ČR, v platném znEní: "Obce mimo rozvojové oblasti s výraznou vazbou....". 
Celé území Hl.m. Prahy je v PÚR ČR, v platném znEní, vymezeno jako rozvojová 
oblast OB 1 Metropolitní rozvojová oblast Praha. 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné VIII. Obsah kapitoly 
dě Vyhodnocení návrh] mEstských částí na aktualizaci ZÚR 
 
d.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zapracovat do kapitoly dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
kromE požadavk] mEstských částí uplatnEných v rámci projednání návrhu Zprávy 
o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy rovnEž návrhy a podnEty na aktualizaci ZÚR hl. 
m. Prahy týkající se jednotlivých mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 
Požadujeme k tomu využít zejména bohatou agendu pr]bEžných konzultací 
rozpracovaného návrhu nového Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s 
mEstskými částmi. 
 
Od]vodnEní 
V kapitole dě Zprávy o uplatOování ZÚR se obvykle kromE požadavk] mEstských 
částí uplatnEných ve lh]tE pro projednání Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
uvádEjí též návrhy a požadavky mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR v uplynulém období. Je 
nepochybné, že Uada návrh] na aktualizaci ZÚR z pohledu mEstských částí 
jednoznačnE vyplývá napU. z konzultací rozpracovaného návrhu nového 
Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s mEstskými částmi. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
PoUizovatel neobdržel žádné požadavky MČ na aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy. 
Vzhledem k rozdílní podrobnosti ÚP a ZÚR není možné pUipomínky vznesené v 
rámci konzultací k novému Územnímu plánu hl.m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě 
použít k Zásadám územního rozvoje hl.m  Prahy. Tyto konzultace probíhaly nad 
rámec zákonem stanoveného postupu mezi zpracovatelem ÚPD a MČ, bez účasti 
poUizovatele. Tato jednání se týkala pouze návrhu Uešení Metropolitního plánu a 
byla mimo proces poUizování ÚPD. 
 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné IX. Obsah kapitoly 
eě Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR, vč. požadavk] 
na VVURÚ, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování nových 
ZÚR, vč. požadavk] na VVURÚ 
 
e.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUed vlastní formulací požadavk] a podmínek pro zpracování návrhu 
aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR zpracovat UádnE a úplnE 
kapitoly aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR musí být vždy formulována na základE 
podrobného a úplného vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období 
zpracovaného v kapitolách aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR. ZávEry 
vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě, 
bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR jsou základním podkladem pro formulaci 
dalšího postupu, včetnE konkrétních požadavk] a podmínek pro zpracování 
návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR. 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedené v kapitolách aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je neúplné a není proto dostatečné pro 
formulaci jednoznačných a zd]vodnitelných požadavk] a podmínek pro 
zpracování návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v podrobnosti náležející dokumentaci ZÚR doplnEny kapitoly aě, 
bě, cě a dě dle uplatnEných vyjádUení, pUipomínek a požadavk]. 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné e. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme na úvod kapitoly eě doplnit stručné shrnutí hlavních závEr] a zjištEní 
z kapitol aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, včetnE porovnání 
možností dalšího postupu a zd]vodnEní, proč je požadovaná právE aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy a v jakém rozsahu. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
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Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má mimo jiné na základE vyhodnocení 
uplatOování ZÚR provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR 
objasnit závEry vyhodnocení zmEn podmínek v území v uplynulém období a 
navrhnout a zd]vodnit další postup územnE plánovací činnosti ve vztahu k ZÚR 
Ěbez požadavk] na úpravu Uešení ZÚR / požadavky na aktualizaci ZÚR / 
požadavky na poUízení zcela nových ZÚRě. 

Vzhledem k tomu, že ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé 
schválené Zprávy body aě až hě, nebudou hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě 
Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné e. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zakomponovat do požadavk] na zpracování aktualizace ZÚR nebo 
nových ZÚR d]slednE všechny požadavky na formální i vEcné Uešení ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývající z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má v souladu s § ř Vyhlášky č. 500/Ň006 
Sb. obsahovat požadavky na všechny úpravy ZÚR. Tada závEr] a zjištEní z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období uvedených v 
kapitolách aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v kapitole 
e) uvedena. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Jak bylo uvedeno výš  Ěviz. pUedchozí odstavecě, vzhledem k tomu, že ůktualizace 
ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé schválené Zprávy body aě až hě, nebudou 
hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné e. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme striktní a definitivní požadavky na úpravy textu ZÚR zobecnit a 
ponechat tak dostatečnou volnost zpracovateli a poUizovateli aktualizace ZÚR pro 
provEUení úprav text] v potUebných vEcných souvislostech. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR obsahuje v bodech ň., 4. a 5. zcela striktní 
a definitivní požadavky na dílčí formulační zmEny textu, uvedené jako vlastní 
zmEnový text aktualizace ZÚR. Takový postup je v praxi dosti neobvyklý, návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR tak zcela nepodloženE a neod]vodnEnE pUedjímá 
vlastní vEcné Uešení aktualizace ZÚR a výsledek procesu poUizování aktualizace 
ZÚR a nedává tak projektantovi ani poUizovateli aktualizace ZÚR možnost 
potUebné zmEny textu v rámci procesu zpracování aktualizace ZÚR d]kladnE 
provEUit a promyslet ve všech potUebných vEcných souvislostech. 
UpozorOujeme, že takto striktní a definitivní pojetí požadavk] na formulační 
úpravy textu ZÚR v rámci Zprávy o uplatOování ZÚR zakládá reálný problém pUi 
vypoUádání souladu Uešení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy s požadavky na 
aktualizaci ZÚR v pUípadE, kdy se nakonec jednotlivé formulace textu ZÚR v 
návrhu aktualizaci ZÚR zmEní a když se zpracovatel od nich tedy jakkoli odchýlí 
Ěcož lze pUedpokládatě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude zapracován. 
- Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné e. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy z výše uvedených právních pUedpis] a ÚůP Ěviz též kapitola bě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahyě, včetnE specifikace konkrétních 
požadavk] na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden požadavek na 
„opravy a upUesnEní v textové a grafické části ve smyslu zákona č. ň50/Ň01Ň Sb. 
Ěnovela stavebního zákonaě, platného znEní vyhlášky č. 500/Ň006 Sb., ÚůP hl. m. 
Prahy a Pražských stavebních pUedpis]“ a dále „upUesnEní formulací textové části 
a formální úpravy výkres].“ Není zUejmé, o jaké konkrétní opravy se má jednat, v 
jakém rozsahu a s jakými dopady na vEcné i formální Uešení ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 
Problematiku ÚůP Ueší kapitola bě, která bude rozšíUena a budou konkretizovány 
problémy vyplývající z aktualizací ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR 
hl. m. Prahy Ueší jen vybrané problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR 
náležetě. 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné e. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývají z republikových priorit územního plánování, jejichž znEní bylo 
podstatnEji upraveno nebo novE doplnEno v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR. 
PUitom Požadujeme zamEUit se zejména na návrh implementace novE 
stanovených republikových priorit č. Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní 
republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden toliko obecný 
požadavek zohlednit v 1. kapitole ZÚR hl. m. Prahy priority stanované v PÚR ČR. 
Vycházíme z pUedpokladu, že současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1, byly vydány v souladu s tehdy platnou PÚR ČR z roku Ň00Ř. V 
uplynulém období, konkrétnE 15. 4. Ň015, byla vydána ůktualizace č. 1 PÚR ČR, 
ve které bylo podstatnEji aktualizováno nebo novE doplnEno znEní následujících 
republikových priorit územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území: 
(14a), (16), (16a), (17), (20a), (23), (24), (24a) a (29). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 
 
 
 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné e. 7 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR navrhuje v bodE Ň. bez náhrady zrušit 
kapitolu Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
„Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy“ s od]vodnEním, že její jednotlivá 
ustanovení jsou obsažena v jednotlivých konkrétních kapitolách ZÚR. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, která ustanovení kapitoly Ň. současnE 
platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou obsažena v 
konkrétních kapitolách ZÚR hl. m. Prahy nebo jsou s nimi v rozporu, zejména s 
ohledem na nezbytnost dosažení souladu obsahu ZÚR hl. m. Prahy s platnou 
legislativou. 
 
Od]vodnEní 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
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Toto obecné od]vodnEní nelze považovat za adekvátní, protože ustanovení 
kapitoly Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
jsou aplikovaná bez rozdílu na celém území hl. m. Prahy, zatímco jednotlivé 
konkrétní kapitoly současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 vymezují podmínky pro vymezená území hl. m. Prahy Ěspecifické 
oblasti nadmístního a celomEstského významu, transformační oblasti, nadmístnE 
významné rozvojové osy a oblastiě. Součástí kapitoly Ň. současnE platných ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou ustanovení naplOující základní 
požadavky pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb.: zejména odst. 1 písm. aě 
„stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území včetnE zohlednEní priorit stanovených v Politice územního rozvoje“; odst. 1 
písm. eě „upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území kraje“; a odst. 1 písm. hě „stanovení 
požadavk] na koordinaci územnE plánovací činnosti obcí a na Uešení v územnE 
plánovací dokumentaci obcí, zejména s pUihlédnutím k podmínkám obnovy a 
rozvoje sídelní struktury.“ Je možné, že nEkterá ustanovení v kapitole Ň. jsou 
duplicitnE obsažena v kapitole Ř. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy Ěv ní jsou 
také nEkteré celomEstské zásadyě, ale u nich tUeba duplicitu prokázat, a to 
srovnáním formulací jednotlivých konkrétních zásad. 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné e.Ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 7 vEnovaném 
„ZpUesnEní ploch a koridor] vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridor] 
nadmístního a celomEstského významu“ stanovuje nezbytnost provEUení a 
nového vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. Požadujeme 1. 
doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUehled zmEnEných 
metodických a legislativních podmínek a vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy, které zd]vodní potUebu provEUení vymezení ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni na území hl. m. Prahy. Ň. v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy požadujeme uvést konkrétní požadavky a podmínky pro aktualizaci 
vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. 
 
Od]vodnEní 
PotUeba nového vymezení ÚSES ovšem z obsahu kapitoly cě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nevyplývá. Je pUitom argumentováno nutností uvést 
vymezení systému ÚSES do souladu „s legislativním rámcem, oborovými 
metodikami a reálnými podmínkami v území“. V kapitole aě „Vyhodnocení 
uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na základE kterých byly 
ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území“ Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy potUebu provEUení vymezení ÚSES na 
nadregionální a regionální úrovni konstatuje bez uvedení zmEn legislativních a 
metodických podmínek, na základE kterých byl ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni vymezen v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 a/nebo vyhodnocení zkušeností pUi uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, 
ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Zd]vodOování zmEn konkrétních prvk] 
regionálního ÚSESpotUebou „uvedení dosouladu s legislativnímrámcem“ 
považujeme za zavádEjící, protože stávající podoba ÚSES byla do platného 
územního plánu začlenEna v souladu se zákonem č. 114/1řřŇ Sb. i provádEcí 
vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. ObdobnE považujeme za zavádEjící odkaz na „aktuální 
oborovou metodiku“, nebo[ fakt jejího vydání sám o sobE nelze považovat za 
argument pro zpochybnEní platného ÚSES nota bene pouze jeho vybraných částí. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 
 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné e. ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE Ř. navrhuje pUi 
upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot, že tyto územní podmínky budou pUi aktualizaci „upraveny s 
ohledem na požadavek hospodárného a intenzivního využití zastavEného území s 
d]razem na využití ploch brownfields a ploch pUestavby a s ohledem na 
požadavek omezit rozšiUování zastavitelného území do krajiny” a že podkladem 
pro úpravu tEchto podmínek budou využity výsledky poUizovaných aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají ve vztahu k 
podmínkách koncepce ochrany a rozvoje hodnot území hl. m. Prahy pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na aktualizaci ZÚR 
hl. m. Prahy ve vztahu k podmínkám koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy tímto bodem implikuje, že existující 
koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 je nedostatečná, aniž toto prokázal ve svých kapitolách aě, až dě. 
ZároveO v bodE e/Ň navrhuje bez náhrady zrušit kapitolu Obecných zásad 
územního rozvoje hl. m. Prahy. Není proto zjevné, do jakých kapitol ZÚR hl. m. 
Prahy a jakým zp]sobem budou výše zmínEné úpravy zapracovány a k jak 
rozsáhlým a podstatným zmEnám ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 
1 v by d]sledku navržených úprav mElo dojít. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Ve ZprávE není uvedeno, že existující koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR 
hl. m. Prahy je nedostatečná a bude tudíž mEnEna. 
V tomto bodu se jedná pouze o úpravu kapitoly 8 - UpUesnEní územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních a civilizačních hodnot v platných 
ZÚR, vzhledem k podrobnosti dokumentace ZÚR, s využitím ůktualizace ÚůP a 
také v d]sledku revize Kapitoly Ň. Nejedná se o zmEnu koncepce, ale pouze o 
formulační úpravu. 
Jak již bylo uvádEno v pUipomínkách výše, Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné e.10 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ř. konstatuje, že obsah 
kapitoly bude naplOovat požadavky Evropské úmluvy o krajinE. Česká republika 
podepsala Evropskou úmluvu o krajinE ve Štrasburku ŇŘ. listopadu Ň00Ň. 
Požadujeme 1. pUednE doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 
s Evropskou úmluvou o krajinE a specifikovat, v čem se ve vztahu k Evropské 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
ZÚR hl.m. Prahy v platném znEní nejsou v rozporu s Evropskou úmluvou o krajinE. 
Vzhledem k nové metodice - Metodika pro poUizování a zpracování zásad 
územního rozvoje v kontextu Evropské úmluvy o krajinE ĚČZÚ v Praze, Fakulta 
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úmluvE o krajinE zmEnily podmínky, na jejichž základE byly současné platné ZÚR 
hl. m. Prahy vydány. 
Ň. v návaznosti na vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní 
ůktualizace č. 1 s Evropskou úmluvou o krajinE požadujeme ve formulaci bodu ř. 
kapitoly eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnE specifikovat, jaké 
konkrétní požadavky a podmínky vyplývají na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do 
souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Česká vláda usnesením č. 104ř/Ň00Ň z Uíjna Ň00Ň uložila ministerstvu životního 
prostUedí, ministerstvu zemEdElství, ministerstvu kultury, ministerstvu pro místní 
rozvoj a ministerstvu školství, mládeže a tElovýchovy, aby zabezpečila 
uplatOování úmluvy v praxi. Vymezit typy krajin podle stanovených cílových 
charakteristik a stanovit cílové charakteristiky kraji, včetnE územních podmínek 
pro jejich zachování nebo dosažení, v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE č. 
1ň/Ň005 Sb. m. s., vyplývá z pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. již od roku 
Ň007. Máme tak za to, že i současnE platné ZÚR hl. m. Prahy mEly být 
zpracovány v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE. Z bodu ř. Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není s ohledem na výše uvedené zUejmé, v čem 
současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 neodpovídají 
Evropské úmluvE o krajinE a jaké konkrétní požadavky a podmínky na uvedení 
ZÚR hl. m. Prahy do souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 

životního prostUedí; 6.1.Ň014ě- je v návrhu Zprávy navržena aktualizace pUíslušné 
kapitoly 9. 
 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné e.11 Zásadní pUipomínka 
Kapitola e) Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 10. konstatuje potUebu 
provEUení rozsahu veUejnE prospEšných staveb a opatUení dle „zmEn v 
aktualizovaných částech ZÚR“. Požadujeme ve formulaci bodu 10. kapitoly eě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, v návaznosti na vyhodnocení uplatOování 
ZÚR v uplynulém období provedeném v kapitolách aě až dě konkrétnE 
specifikovat, jaké konkrétní VPS a VPO mají být pUedmEtem provEUení v 
aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodu ň. explicitnE nenavrhuje 
konkrétní zmEny v kapitolách vEnujících se rozsahu VPS a VPO. ZároveO ovšem 
v bodech 5. a 6. uvádí výčet koridor] technické a dopravní infrastruktury, u nichž 
by mElo dojít ke zmEnE zp]sobu zapracování do aktualizovaných ZÚR hl. m. 
Prahy,v bodE 7. zd]vodOuje potUebu zmEn ve vymezení ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni, včetnE uvedení nEkterých konkrétních prvk], u nichž se 
pUedpokládají zmEny ve vymezení. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
VPS budou odstranEny u již realizovaných prvk] dopravní infrastruktury napU. 
prodloužení metra trasy ů do Motola - Z/50Ň/DM. U prvk] technické infrastruktury -  
bude grafické vymezení prvk] VPS upraveno, dle aktuálních podklad]. 
VPO budou upraveny v celé kapitole ÚSES, dle nového vymezení. 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné e.12 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje zrušit bez 
náhrady nadmístní rozvojové oblasti 
- R/1 ŠtErboholy – Dolní MEcholupy – Dubeč a 
- R/1 LetOany – Avia. 
Požadujeme ve formulaci bodu ň. kapitoly eě vyjasnit, zda a v jakém rozsahu má 
být kapitola ň. ZÚR hl. m. Prahy upravena. Zd]vodnEní nezbytnosti úprav 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí území hl. m. Prahy by pUitom mElo 
vycházet z výsledk] zjištEní kapitol aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období obsažené v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k potUebE nového 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí nevyjadUuje. Není proto zjevné, z 
jakých d]vod] by mElo dojít k vypuštEní tEchto kapitol ze ZÚR hl. m. Prahy. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
V kapitole ň jsou navrženy ke zrušení rozvojová oblast ň.1.1 a transformační 
oblast ň.Ň.1. U oblasti ň.1.1. ŠtErboholy - Dolní MEcholupy - Dubeč ĚR/1ě došlo k 
nenaplnEní pUedpoklad], které byly potUebné k rozvoji tzv. Východního mEsta. Jde 
zejména o ukončení trasy metra v Depu HostivaU Ětedy nenapojení rozvojové 
oblasti na kapacitní dopravu - metroě, pUehodnocení dosavadního vývoje, kdy v 
tomto území je udržitelnEjší rozvoj jednotlivých mEstských částí se zachováním 
pUímEstského charakteru, což souvisí s rozvojem v jiných částech Prahy a 
naplnEním potenciálu v transformačních plochách uvnitU Prahy. ZároveO je tímto 
krokem u rozvojové oblasti ň.1.1. sledována i ochrana otevUené krajiny, zvýšení 
rekreačního potenciálu ve východní části mEsta s využitím prvk]m okolo vodní 
nádrže Slatina která má pUírodE blízký charakter a je významná i z hlediska 
ochrany pUírody. 
U oblasti ň.Ň.1. LetOany -ůvia ĚT/1ě nedošlo k naplnEní očekávání a území je stále 
využíváno Ěz vEtší částiě k produkci, skladování a obchodu, nelze tedy naplnit 
pUedpoklad transformace území v plnohodnotnou mEstkou čtvr[. Naopak je 
potUeba v Praze zachovat plochy pro výrobu, obchod a skladování - jejich úbytek 
Ěsouvisející i s ochranou bydlení a limity, které potom plynou na okolní výstavbuě 
m]že mít negativní vliv na zásobování, city logistiku i hospodáUství mEsta v 
dlouhodobém horizontu. 
 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné e.1ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. obsahuje požadavek 
na zrušení ř rozvojových oblastí zelenE z celkových 11 rozvojových oblastní 
zelenE vymezených v ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Platné 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom explicitnE konstatují, že jedním z celomEstských 
problém] k Uešení nástroji územního plánování je „nedostatek les] s ohledem na 
potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského kraje, vysoká rekreační zátEž 
stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch“ Ěkap. 1111, s. 7ě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní vEtšiny rozvojových 
oblastí zelenE, zejména s ohledem na zásadní význam ZÚR hl. m. Prahy pro 
koordinaci systému sídelní i krajinné zelenE na území hl. m. Prahy v poUizovaném 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
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novém Územním plánu Prahy ĚMetropolitním plánuě. PUípadné vypuštEní vEtšiny 
rozvojových oblastí zelenE musí vyplynout z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE zd]vodnEno, mj. s ohledem na 
problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR Prahy se v kapitolách aě až dě k rozvojovým 
oblastem zelenE pUitom v]bec nevyjadUuje. Není proto zUejmé, na jakém základE 
bylo stanoveno, že se jedná o lokality „spíše lokálního významu“, vzhledem k 
tomu, že rozvojové oblasti zelenE navržené ke zrušení, zasahují na území více 
mEstských částí hl. m. Prahy. Podle hrubého odhadu odečtem z pUíslušného 
výkresu platných ZÚR hl. m. Prahy je rozloha jednotlivých oblastí navržených ke 
zrušení cca 40 – 100 ha. To rozhodnE nesvEdčí jejich údajnému „spíše lokálnímu 
významu“. 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné e.14 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. zp]sobem mEní 
zp]sob vymezení, rozsah a prostorové uspoUádání stávající Specifické oblasti 
celomEstského centra. Specifická oblast celomEstského centra je v kap. 4.1. ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. vymezena takto: „Oblast stávajícího 
celomEstského centra zahrnuje území Památkové rezervace v hlavním mEstE 
Praze ĚPPRě a navazující části historických čtvrtí Vinohrady, Smíchov, Holešovice 
a Karlín Ě…ě”. 
Požadujeme ponechat současné vymezení Specifické oblasti celomEstského 
centra. Návrh na rozšíUení území Specifické oblasti celomEstského centra zcela 
popírá princip polycentrického uspoUádání Prahy, když neod]vodnEnE neúmErnE 
plošnE rozšiUuje území vlastního celomEstského centra. 
 
Od]vodnEní 
Území LibnE a Vysočan, která mají být podle návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy do Specifické oblasti CelomEstského centra doplnEna, na území PPR 
nenavazují a ani s ním nijak úzce nesouvisí. Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy se pUitom k potUebE nového vymezení SO na území hl. m. Prahy v 
kapitolách aě až dě nevyjadUuje. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu SO 
stávajícího celomEstského centra vyvolán. Jedním z princip] udržitelného rozvoje 
hl. m. Prahy uvedených v platných ÚůP ĚŇ014ě je pUitom „Podpora 
hierarchizované polycentrické struktury mEsta“. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Vymezení celomEstského centra je chápáno jako vymezení hierarchicky 
nejvyššího centra, které by mElo v čase nar]stat co do kvality i kvantity rozvoje 
Prahy. CelomEstské centrum nelze vnímat v Ň1. století úzce, tedy jen jako 
Pražskou památkovou rezervaci a tEsnE pUilehlá území. S rozvojem Prahy i po 
roce 1řŘř narostl počet obyvatel, dojíždEjících i student], kteUí zpravidla využívají 
právE centrum mEsta. K odlehčení tlaku na rozvoj uvnitU PPR je potUeba učinit 
nEkolik krok], mezi které patUí i rozšíUení celomEstského centra. Tím ale není 
porušena polycentričnost mEsta - resp. rozvoj lokálních center s místní 
vybaveností. Území LibnE a Vysočan vykazuje značný transformační potenciál a 
jde o území, které je dobUe napojeno na systémy veUejné dopravy a nachází se v 
blízkosti historického jádra Prahy. Jde o podporu kvalitní transformace s cílem 
zajištEní adekvátních služeb pro hlavní mEsto jako celek a tím ke zlepšení živote 
jeho obyvatel i návštEvník], v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné e.15 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. obsahuje požadavky 
na konkrétní formulační zmEny v kapitolách 
- 4.ň.Ň Radotínské údolí Ězrušení úkol] navrhnout postupné rekultivace lom] a 
návaznost na pUilehlou část Pražského regionu pro podrobnEjší ÚPDě, 
- 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol Ězrušit úkol pro podrobnEjší ÚPD vyUešit 
nárazníkové pásmo mezi obytnými a pUírodními plochamiě a v 
- 4.5 Údolní niva Vltavy a Berounky ĚnovE chránit prostorový charakter nábUeží a 
pr]hledy, nikoliv již panorama mEstaě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na zmEny textové části nejsou zd]vodnEny v jednotlivých 
požadavcích, ani v obsahu kapitol aě až dě návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 na s. 7 konstatují „nedostatečné 
zajištEní územní ochrany pUírodnE hodnotných ploch“; „nedostatečné vazby do 
StUedočeského kraje“ a „nedostatečnou ochranu krajinných dominant a pohledovE 
exponovaných svah], podílejících se na jedinečnosti obrazu mEsta“ a potUebu 
jejich Uešení nástroji územního plánování. Není zUejmé, jakým zp]sobem mají 
navržené zmEny ZÚR hl. m. pUispEt Uešení výše zmínEných problém]. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky nebudou akceptovány. 
ůd. 4.ň.Ň. Radotínská jezera - Nástroji podrobnEjší ÚPD nelze dosáhnout 
rekultivace lom]. Není upuštEno od rekultivace lom] v této oblasti, podmínka je 
obsažena v bodE cě v Podmínkách pro následné rozhodování o zmEnách v území. 
ZÚR Ueší z principu návaznosti na okolí, tedy i na pUilehlou část Pražského 
regionu, proto je tato podmínka nadbytečná. 
Ad. 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol - Jde o území, které je zaUazeno do zastavEného 
území v souladu se SZ, uvedené území je součástí intravilánu 1ř66. Požadavek 
nárazníkového pásma není možné vzhledem k současnému stavu území Uešit, v 
blízkosti se nacházejí již realizované soudobé obytné soubory, areál golfu apod. a 
na jižní stranE bude navazovat na stávající zástavbu Radlická radiála. Ochrana 
uvedených území je stanovena pUíslušnými vyhláškami pUírodních park]. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
ůd.4.5. Údolní niva Vltavy a Berounky - text týkající se: „ochrana panoramatu 
mEsta" bude z kapitoly 4.5. odstranEn. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou 
zásadu bude uvedený text součástí kapitoly Ň - Obecné zásady.  

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné e.16 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. navrhuje z textu 
všech specifických oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE společenských 
Ěkap. 4.Ň. ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1.ě vyjmout z úkolu pro 
podrobnEjší ÚPD „vyUešit dopravní obsluhu území pUi preferování dopravy 
hromadné“ preferenci hromadné dopravy. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom v kapitole 1111 na s. 15 doporučují ÚPD „upUednostnit 
výstavbu kolejových systém] veUejné hromadné dopravy“ a „vytvoUit prostorové 
podmínky pro výstavbu tramvajových tratí“. Vzhledem k tomu, že vyjímané články 
naplOují čl. Ň4 PÚR ČR a kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
se k dopravní obsluze oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
V oblasti 4.Ň.Ň LetOany ĚSO/Ňě je požadavek preferování dopravy hromadné je již v 
tomto území pUekonán. Jedná se o území, kde je realizováno metro C - zastávka 
LetOany. Proto je tento bod vypuštEn. V ostatních specifických oblastí osvEtových, 
vzdElávacích a rekreačnE společenských bude požadavek odstranEn. PodrobnEjší 
územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE všechny zp]soby 
dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole Ň. 
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společenských nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné e.17 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitol 
- 3.1.2 (Barrandov – Slivenec R/2), 
- ň.1.ň ĚZápadní mEsto R/ňě, 
- ň.Ň.ň ĚVysočany, T/ňě, 
- 3.2.4. (Bohdalec-Slatiny T/4) 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD body, pUedepisující podrobnEjší ÚPD Uešit odtokové pomEry z území a 
protipovodOová opatUení nestavebního charakteru. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se pUitom k problematice 
vodního hospodáUství a protipovodOové ochrany na malých vodních tocích 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 Ěs.15ě uvádí jako problém k 
Uešení ÚPD v oblasti technické infrastruktury “VytváUet pUedpoklady pro bezpečné 
a účelné Uešení likvidace srážkových vod.” a “Vymezit plochy vodních nádrží a 
suchých poldr] jako opatUení proti povodním, a naopak jako opatUení k nadlepšení 
bezdeštných pr]tok] zejména u drobných vodních tok].“, čímž smEUují k naplnEní 
požadavk] čl. Ň5 PÚR ČR. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových a transformačních oblastí. 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné e.Ň0 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6ě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD požadavek na minimalizaci dopravy generované navrhovaným funkčním 
využitím a na provEUení Uešení Masarykova nádraží. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR 
hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. 
Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPD potUebu zvýšení významu železnice v regionální 
dopravE Ěs. 5ě a celkové pUetížení centra mEsta dopravou Ěs. řě a kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice transformační oblasti 
Masarykovo nádraží nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu 
formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Bod cě v Úkolech pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci bude vypuštEn. 
Navržená úprava reaguje na probEhlé zmEny v koncepci i reálné kroky, které se s 
územím Masarykova nádrží pojí. Území Masarykova nádraží se nachází v 
centrální části mEsta, ale je zároveO napojeno na nEkolik typ] veUejné dopravy - 
železnice, metro, tramvaj a pUedpokládá se nová koncepce, a to vznik terminálu 
spojujícímu centrum mEsta s letištEm. Z tohoto d]vodu nelze nadále uvažovat o 
tom, že lze redukovat v maximální možné míUe dopravu generovanou. 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné e.Ň1 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje zmEny v 
nadUazeném komunikačním systému hl. m. Prahy. Kapitoly vEnované 
nadUazeného systému se podle Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy mají 
pouze pUesunout do jiné kapitoly ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy struktury textu ZÚR hl. m. Prahy ve vztahu k 
nadUazenému systému a zd]vodnit, čím jsou tyto úpravy textu vyvolány. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat, zda se jedná o zámEr na aktualizaci vEcného Uešení nebo toliko 
formální úpravu dokumentace ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Zpráva 
Prahy k problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není 
zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Od zamýšlené úpravy textu, který se mEl týkat úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, bylo upuštEno. ČlenEní dopravního infrastruktury nebude v 
aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy mEnEno. 
 
 
 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné e. ŇŇ Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje vypustit v 
kapitole 5.1.1 bod požadující ovEUení trasy Vysočanské radiály v úseku Kbelská – 
Balabenka. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy Vysočanské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] celomEstského systému v d]sledku 
provEUení vybraných radiál dopravními modely a vývoji zatížení jednotlivých 
komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
Územní rezerva Vysočanské radiály v úseku Kbelská – Balabenka nebude již dále 
sledována, dojde k využívání stávající komunikační sítE. 
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Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné e.Ňň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje v kapitole 
5.1.Ň.5 v úkolech pro podrobnEjší ÚPD vymezit koridor rezervy BUevnovské 
radiály namísto koridoru BUevnovské radiály. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy BUevnovské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
PUevedení návrhového prvku koridoru BUevnovské radiály do územní rezervy bude 
v rámci zpracování návrhu aktualizace ZÚR provEUeno na základE dopravního 
modelu včetnE dopad] na širší území. Pokud dopravní model potvrdí potUebnost 
BUevnovské radiály bude tento koridor v návrhovém prvku zachován, v opačném 
pUípadE bude tento koridor pUeUazen do územní rezervy. 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné e.Ň4 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje následující 
zmEny v grafické části ZÚR hl. m. Prahy bez zmEn souvisejících kapitol ZÚR: 
- vypuštEní koridoru územní rezervy Vysočanské radiály ĚpUi současném 
ponechání kap. 5.1.Ň.4 Vysočanská radiálaě; 
- pUevedení Prosecké radiály z koridoru pro upUesnEní v rámci ÚP na koridor s 
celomEstským významem Ěbez adekvátních úprav kapitoly 5.1.Ň.7 Radiály 
Chodovská, Chuchelská, Prosecká a ŠtErboholskáě; 
- úpravy vedení koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a 
Troja Ěkap. 5.6.1 Koridory tramvajové dopravyě. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené zmEny v nadUazeném komunikačním systému mEsta, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím 
jsou uvádEné požadavky na zmEny grafické části ZÚR hl. m. Prahy vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
- V textové části bude upravena pUíslušná kapitola týkající se problematiky 
Vysočanské radiály. 
Jak bylo uvedeno v pUipomínce výše, dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] 
celomEstského systému v d]sledku provEUení vybraných radiál dopravními modely 
a vývoji zatížení jednotlivých komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
- U Prosecké radiály vzhledem k upuštEní od úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, nebude grafické Uešení mEnEno. 
- U koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a Troja se 
jedná pouze o zmEny grafické části. Textové část v kap. 5.6.1 Koridory tramvajové 
dopravy nebude mEnEna. 
Koridory tramvajových tratí jsou provEUeny a úpravy reagují na zmEny v území 
vyvolané zejm. implementací ÚPD Ěvýstavbou, realizací zámEr]ě. 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné e.25 
Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje z grafické 
části ZÚR hl. m. Prahy vypustit koridory VVN 110 kV a provEUit zobrazování 
koridor] plynovod] Ěbez udání kategorie, pravdEpodobnE, v souladu s kap. 6.Ň.6 
VTL a VVTL). 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v zobrazení ploch a koridor] technické 
infrastruktury, včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a 
uvedení podklad] a požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými 
jsou zamýšlené úpravy vyvolány. 
    
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice zobrazování vedení koridor] technické infrastruktury nevyjadUují, 
není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky bude částečnE akceptovány. 
Jedná se pouze o úpravy grafické části, textová část tEchto kapitol nebude 
mEnEna. 
Pro lepší pUehlednost budou upraveny legendy a grafické znázornEní koridor] 
VVN 110 kV v grafické části aktualizace ZÚR. 
Vedení VTL plynovodu budou v grafické části upravena dle aktuálních podklad]. 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné e.Ň6 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje v kapitole 
6.Ň.ň.Ň ĚDrobné vodní tokyě zrušit v úkolech pro podrobnEjší ÚPD požadavek na 
vymezování veUejnE prospEšných protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru, ploch pro extenzivní rekreaci a zajištEní prostupnosti území podél 
vodních tok]. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v oblasti protipovodOové ochrany, včetnE 
zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Nejedná se o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a ani kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice malých vodních tok] 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 v problémech k Uešení ÚPD 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního 
charakteruě a zajištEní prostupnosti území podél vodních tok] budou obsaženy v 
souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou opakovány 
v rámci jednotlivých kapitolĚnapU. 6.Ň.ň.Ňě 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
Tento požadavek, zajištEní prostupnosti území podél vodních tok], je také uveden 
v platných PSP - § 11, odst.4.  
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uvádEjí potUebu „Vymezit plochy vodních nádrží a suchých poldr] jako opatUení 
proti povodním a naopak jako opatUení k nadlepšení bezdeštných pr]tok] 
zejména u drobných vodních tok]“ a “Zachovat nezastavitelnost bUehových 
koridor] podél tok], a to i v pUípadE菜 , že nejde o záplavová území nebo 
biokoridory“. Není proto zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD v oblasti protipovodOové ochrany vyvolány. 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné X. Obsah kapitoly 
fě Požadavky na zpracování variant Uešení 
 
f.1Zásadní pUipomínka 
Požadujeme doplnit kapitolu o jednoznačné konstatování, zda se pUedpokládá 
variantní nebo invariantní Uešení ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy, včetnE 
zd]vodnEní. To nemEní nic na skutečnosti, že požadavky na variantnost Uešení 
ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy mohou vyplynout i ex post z projednání Návrhu 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na pUípadné zpracování variant Uešení má vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. ůbsenci konstatování, zda má být ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
zpracovaná ve variantách Ěvč. pUípadné specifikace v jakých variantáchě nebo 
jako invariantní lze pUipsat v podstatE úplné absenci vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka je bezpUedmEtná. 
Návrhem Zprávy v bodE fě není požadováno zpracování variant Uešení, pokud tak 
nevyplyne z výsledk] projednání. Uvedený text bude upraven v souladu s výsledky 
projednání. 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné XI. Obsah kapitoly 
gě Návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopad] na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly zjištEny 
 
g.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných negativních 
dopad] zmEn v území v uplynulém období na udržitelný rozvoj území, včetnE 
návrhu zp]sobu jejich eliminace, minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Prosté konstatování Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, že „bude 
provEUeno, zda byly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území“ nelze 
považovat za naplnEní dikce § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. Zpráva o uplatOování 
ZÚR. PoUizovatel Zprávy o uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy 
na základE vyhodnocení podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, 
vyhodnotit pUípadné negativní vlivy tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území Ěviz též 
kapitola aě Zprávy o uplatOování ZÚRě a navrhnout zp]soby jejich eliminace, 
minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Text bodu gě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " V rámci uplatOování ZÚR hl.m. 
Prahy nebyly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území, a proto Zpráva 
neobsahuje žádné návrhy na jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci." 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné XII. Obsah kapitoly 
hě Návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje 
 
h.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme specifikovat konkrétní návrhy na aktualizaci PÚR ČR, nebo 
konstatování ĚvčetnE zd]vodnEníě, že takové návrhy z vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m Prahy v uplynulém období nevyplývají. 
 
Od]vodnEní 
Návrhy na pUípadnou aktualizaci PÚR ČR musí vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. Povinnosti uložené ZprávE o uplatOování ZÚR v § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. se nelze vyhnout odkazem na vlastní zpracování a projednání 
aktualizace ZÚR, jejíž poUízení se na základE pUedmEtné Zprávy o uplatOování 
ZÚR pUedpokládá. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
V současnosti nelze specifikovat pUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR, v 
platném znEní. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR mohou vyplynout z 
následného zpracování a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na základE 
schválené Zprávy. 
 
Text bodu hě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " Návrhy na aktualizaci PÚR ČR nelze 
nyní specifikovat. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR vyplynou ze zpracování 
a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy." 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné e.1Ř Zásadní pUipomínka 
Ke kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.Ň ĚManiny, Dolní LibeO, Invalidovna T/Ňě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD bod pUedepisující podrobnEjší ÚPD provEUit plochy u stanice metra 
Invalidovna pro umístEní významného celomEstského zámEru. ZároveO ovšem v 
bodu 4. Ěs.7ě navrhuje zahrnout prostor Dolní LibnE do SO celomEstského centra. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice T/Ň 
nevyjadUují. Není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
VypuštEní uvedeného úkolu neznemožní realizaci významného celomEstského 
zámEru. UmístEní pUípadného celomEstského zámEru navrhované rozšíUení 
celomEstského centra umožOuje. Území v současné dobE pochází v nEkterých 
částech transformací a jsou pUipravovány r]zné studie. Ty provEUují i celomEstské 
zámEry. Je potUeba vytváUet kompaktní, smíšené a pro r]zné využití vhodné části 
mEsta se soudobou zástavbou. 

54    MČ Praha - Kolovraty, starosta Jiné e.1ř Zásadní pUipomínka 
Ke kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v 
textech kapitol 
- ň.Ň.5 ĚNákladové nádraží Žižkov T/5ě, ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6ě, a 
- ň.Ň.Ř ĚHolešovice-Bubny-Zátory T/Řě 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
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ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 pUeformulovat v bodech úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD požadavky na polyfunkčnost transformačních území. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR 
hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. 
Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPD vznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené 
mEstské prostUedí a generující zvýšené nároky na dopraní obsluhu Ěs.11ě a 
kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice výše 
uvedených transformačních oblastí nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky 
na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

Slovní spojení týkající se polyfunkčnosti v uvedených oblastech Ěň.Ň.5, ň.Ň.6 a 
ň.Ň.Řě nebudou odstranEny, ale pUeformulovány na smíšené využití. 
Jedná se o úpravu terminologie na základE aktualizace stavebního zákona a jeho 
provádEcích vyhlášek. 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné I. Obsah Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUepracování návrhu Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje 
hl. m. Prahy Ědále jen Zprávaě, do podoby, která bude splOovat požadavky na 
zprávu o uplatOování zásad územního rozvoje Ědále jen ZÚRě vyplývající z 
platných právních pUedpis] a odpovídající zásadnímu významu ZÚR jako 
nadUazené a základní územnE plánovací dokumentace hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaný NÁVRH ZPRÁVY O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
HL. M. PRůHY V UPLYNULÉM OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 – BTEZEN Ň017ě 
nesplOuje základní požadavky na zprávu o uplatOování ZÚR vyplývající z platných 
právních pUedpis], protože: 
1. Neobsahuje Uádné vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém 
období 
Ň. NeobjasOuje d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
ň. NeobjasOuje jednotlivé požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy 
 
ZÚR Ueší v Praze základní požadavky na celkové účelné a hospodárné 
uspoUádání území hlavního mEsta, a vztahy základní struktury hlavního mEsta k 
navazujícímu území StUedočeského kraje a koncepci celomEstsky i regionálnE či 
republikovE významné veUejné infrastruktury. ZÚR tak definují základní principy 
koncepce uspoUádání území hl. m. Prahy. 
ZÚR dále vymezují plochy a koridory celomEstského, republikového či 
mezinárodního významu. Jedná se zejména o plochy a koridory pro Prahu v]bec 
nejvýznamnEjších dopravních systém], systém] technické infrastruktury či o 
celomEstsky významné součásti a struktury krajiny hlavního mEsta. 
ZÚR jsou podUízeny Politice územního rozvoje ČR Ědále jen „PÚR“ě, zámEry 
republikového nebo mezinárodního významu vyplývající z PÚR musí být do ZÚR 
pUevzaty. ZÚR jsou naopak závazné pro poUízení zmEn platného územního plánu i 
poUízení nového územního ĚMetropolitníhoě plánu hl. m. Prahy. 
 
Politika územního rozvoje - stát ----------> Zásady územního rozvoje - kraj ----------
> Územní ĚMetropolitníě plán - obec 
 
Zpráva o uplatOování zásad územního rozvoje 
Vždy nejdéle do 4 let od vydání ZÚR nebo jejich poslední aktualizace je krajský 
úUad Ěv pUípadE Prahy pak Magistrát hl. m. Prahyě povinen vyhodnotit zkušenosti s 
uplatOováním, tedy s využitím ZÚR v rámci procesu územního plánování, 
posoudit, zda ZÚR stále dobUe plní sv]j účel a svou roli, zda stále splOují 
požadavky PÚR ČR, stavebního zákona, zejména cíl] a úkol] územního 
plánování, a všech právních pUedpis]. Zpráva o uplatOování ZÚR má také 
zhodnotit, zda ZÚR dostatečnE chrání hodnoty v území a zda pUispívají k 
udržitelnému rozvoji území hlavního mEsta. 
Výstupem zprávy o uplatOování ZÚR za uplynulé období m]že být 
Ě1ě konstatování, že ZÚR plní dobUe svou roli a není na nich tUeba nic mEnit 
ĚŇěpožadavek na dílčí zmEny v Uešení ZÚR, bez dopad] na celkovou koncepci 
ZÚR = požadavek na poUízení aktualizace ZÚR 
Ěňěpožadavek na poUízení zcela nových ZÚR v pUípadE, že je potUeba zmEnit 
celkovou koncepci ZÚR 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR tak m]že být zadáním pro aktualizaci stávajících 
anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Vyhodnocování uplatOování ZÚR za uplynulé období Ě kapitoly a, b, c, d zprávy o 
uplatOování ZÚRě ----------> Ě1ě Bez nárok] na úpravy ZÚR, ĚŇě Požadavek na 
poUízení aktualizace ZÚR, Ěňě Požadavek na poUízení nových ZÚR Ěkapitoly e, f, g, 
zprávy o uplatOování ZÚRě 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy za uplynulé období musí být UádnE 
projednána s mEstskými částmi, Ministerstvem pro místní rozvoj, s dotčenými 
orgány, které chrání veUejné zájmy vyplývající z platných právních pUedpis], se 
sousedními kraji, s obcemi sousedícími s krajem, pro který jsou ZÚR poUizovány, 
v pUípadE Prahy tedy s obcemi sousedícími s územím hlavního mEsta. 
Pro účely transparentního projednání musí Zpráva o uplatOování ZÚR v 
uplynulém období obsahovat UádnE zpracované vyhodnocení uplatOování ZÚR v 
uplynulém období, musí jednoznačnE, srozumitelnE transparentnE formulovat 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude akceptována částečnE. 
Návrh Zprávy je zpracován a projednáván v souladu s platnými právními pUedpisy 
Ě§ 4Ň stavebního zákona, § ř vyhlášky č. 500/ Ň006 Sb. o územnE analytických 
podkladech, územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE 
plánovací činnostiě. 
ad 1ě Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období. 
ad Ňě D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy 
na základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 
4Ň odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu 
Ěstavební zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle 
výsledk] projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 
let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." 
ůktualizace č. 1 ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 
4ň/Ň014 usnesením č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
ad ňě Vlastní zd]vodnEní navrženého Uešení Ěkonkrétních úprav textové a grafické 
částiě bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí návrhové 
dokumentace ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
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závEry a zjištEní tohoto vyhodnocení a musí obsahovat návrh na další postup. 
Dokud není provedeno Uádné a úplné vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém 
období, není možné navrhnout další postup, tedy navrhnout, zda ponechat ZÚR 
beze zmEny, nebo navrhnout poUízení aktualizace ZÚR nebo dokonce poUízení 
nových ZÚR. 
V pUípadE návrhu na poUízení aktualizace ZÚR nebo poUízení nových ZÚR se 
Zpráva o uplatOování ZÚR stává zadáním aktualizace ZÚR, resp. nových ZÚR a 
musí proto obsahovat jednoznačnE formulované požadavky na aktualizaci ZÚR či 
na nové ZÚR. 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné II. D]vody aktualizace ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme jasné vymezení d]vod], které vedou k aktualizaci ZÚR a pUesné 
vyjádUení vEcných úkol] aktualizace s jasným od]vodnEním a upozornEním, zda 
jsou či nejsou aktualizací na základE Zprávy mEnEny zásadní koncepce ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaná ZPRÁVů O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. 
PRůHY V UPLYNULÉM 
OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 – BTEZEN Ň017ě stanoví Ěby[ bez Uádného zd]vodnEníě 
potUebu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, a to zejména v tEchto oblastech: 
Ě1ě uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s ůktualizací č. 1 PÚR ČR schválenou 
vládou ČR 15. 4. Ň015 
ĚŇě úprava terminologie ZÚR hl. m. Prahy, aby byla zcela v souladu s platnými 
právními pUedpisy 
Ěňě zrušení bez náhrady „Obecných zásad územního rozvoje hl. m. Prahy“, které 
zejména definují základní koncepci uspoUádání Prahy a stanovují požadavky na 
koordinaci uspoUádání sídelní struktury Prahy, na strukturu center Prahy a na 
jednotlivé systémy mEsta, ale také na ochranu hodnot Prahy v navazujícím 
územním ĚMetropolitnímě plánu 
Ě4ě zrušení vybraných rozvojových oblastí zelenE 
Ě5ě rušení požadavk] na územní plán v rozvojových a transformačních oblastech 
Ě6ě provEUení vymezení územního sytému ekologické stability na nadregionální a 
regionální úrovni. 
Z vEcných požadavk] je tedy zUejmé, že byly vybrány selektivnE a výbEr 
nevychází z vyhodnocení a d]vody výbEru i požadavk] na zmEny nejsou zUejmé. 
SoučasnE není pochopitelné, proč Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
neobsahuje požadavky na Uešení nenaplnEných koncepcí ZÚR a dalších úkol] z 
ÚůP. 
 
NejčastEjšími d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR jsou 
Ě1ě nutnost uvést ZÚR do souladu se schválenou aktualizací PÚR ČR 
ĚŇě nutnost doplnit části ZÚR zrušené správními soudy 
Ěňě potUeba aktualizovat nEkteré vybrané aspekty ZÚR Ětypicky potUeba 
pUehodnotit vymezení nEkterého vybraného dopravního koridoru apod.ě 
Ě4ě potUeba komplexnE ĚcelkovEě revidovat Uešení ZÚR. 
 
Každý z výše uvedených d]vod] pro poUízení aktualizace ZÚR klade odlišné 
nároky na následné zpracování aktualizace ZÚR, zejména pak na rozsah a 
náročnost projednání aktualizace ZÚR. Zatímco uvedení ZÚR do souladu s PÚR 
ČR či náprava dílčích částí ZÚR zrušených správními soudy nebývá v zásadE 
problematická a vykazuje jen malá rizika komplikací v procesu projednání, 
aktualizace dílčích aspekt] ZÚR či komplexní revize ZÚR skýtají značné riziko 
komplikací v rámci projednání takové aktualizace ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
Návrh Zprávy je zpracován v souladu s platnými právními pUedpisy. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 42 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
V rámci aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy, nebude 
docházet ke zmEnE zásadních koncepcí, dochází pouze k dílčím úpravám, které 
reagují na novely zákon], vyhlášky, nové metodiky atd.. 
Úkoly vyplývající z problému v ÚůP budou do Zprávy doplnEny. 
 
K jednotlivým bod]m uvedeným v od]vodnEní pUipomínky uvádíme: 
ad 1. Nutná úprava dle ůktualizace PÚR č.1 - Vyplývá z § 41 odst. 4 stavebního 
zákona: "Kraj je povinen uvést do souladu zásady územního rozvoje s následnE 
schválenou politikou územního rozvoje....". 
ad Ň. Soulad s novelizovanými právními pUedpisy. 
ad 3. Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
ad 4. Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
ad 5. Rušení konkrétních požadavk] souvisí se znalostí území a Hl. m. Praha, 
obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou organizaci, pro 
zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. Proto v pUípadE 
hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková organizace zUízená 
hl. m. Prahou. Z d]vodu, že oba stupnE územnE plánovací dokumentace hl.m. 
Prahy zpracovává totožný projektant, bylo v návrhu Zprávy pUistoupeno k 
podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, kde k tomu byly odborné i 
procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost procesu aktualizace ZÚR hl. 
m. Prahy. 
ad 6. Vzhledem k nové metodice MŽP k problematice ÚSES bude novE 
vymezeno. 
 
 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné III. Vyhodnocení rizik spojených s aktualizací ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme vyhodnocení rizik spojených s variantami aktualizace ZÚR, zejména 
ve vztahu poUizování nového ĚMetropolitníhoě Územního plánu hl. m. Prahy a 
zajištEní právní kontinuity a jistoty pUi rozhodování v území. 
 
Od]vodnEní 
S ohledem na Uízení rizik vyplývajících z poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy je 
tUeba citlivE zvážit náplO a rozsah aktualizace. Je žádoucí, aby aktualizace ZÚR 
hl. m. Prahy nenarušila proces soubEžnE probíhajícího poUízení nového územního 
ĚMetropolitníhoě plánu. V pUípadE nabytí účinnosti právE projednávané novely 
stavebního zákona bude možné poUizovat soubEžnE nový územní ĚMetropolitníě 
plán a aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadavky na zásahy do základních koncepcí uspoUádání kraje ĚPrahyě tak 
zvyšují riziko, že v pr]bEhu zpracování dojde k rozpor]m s dotčenými orgány a 
tím i k pr]tah]m v poUizování aktualizace ZÚR. 
K aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy je pUitom nutné pUistupovat zároveO s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy pUevezmou roli podkladu pro rozhodování v území v pUípadE, že 
nový územní ĚMetropolitníě plán Prahy nebude poUízen do doby ukončení platnosti 
v současné dobE platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního mEsta 
Prahy z roku 1řřř Ěpodle platné právní úpravy v roce Ň0Ň0, podle projednávané 
novely stavebního zákona v roce Ň0ŇŇě. 
Je tedy více než žádoucí zakotvit v ZÚR hl. m. Prahy základní zásady pro 
koordinaci rozvoje území hlavního mEsta Prahy, které by v pUípadE pUechodného 
období, kdy Praha nebude mít platný žádný územní plán, pUevzaly alespoO 
částečnE, v mEUítku celého mEsta, roli územního plánu. 
 
Rizika aktualizace ZÚR, která je zejména tUeba vyhodnotit 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují požadavky ke ZprávE. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
Vyhodnocení rizik není součástí Zprávy o uplatOování ZÚR hl.m. Prahy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy, Zpráva je zpracovaná v 
souladu s § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. o územnE analytických podkladech, 
územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu je kontinuita zaručena. Územní 
plán hl.m. Prahy - Metropolitní plán musí být s nadUazenou územnE plánovací 
dokumentací v souladu. 
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1. Pokud by právE projednávaná novela stavebního zákona nevstoupila v 
účinnost, ohrozila by navrhovaná aktualizace ZÚR hl. m. Prahy harmonogram 
poUizování nového územního ĚMetropolitního plánuě: 
podle platného stavebního zákona je tUeba aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy na 
základE zprávy o jejím uplatOování zahájit ještE pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu, který bude muset odpovídat aktualizovaným ZÚR či až po 
jeho projednání s tím, že soulad Metropolitního plánu a ZÚR hl. m. Prahy zajistí 
zmEna Metropolitního plánu po vydání aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
První varianta by poUizování Metropolitního plánu významnE zdržela a zanáší 
riziko budoucích soudních pUezkum] s nepUedvídatelným výsledkem. 
Druhá varianta vyžaduje uvedení Metropolitního plánu do souladu s platnými ZÚR 
hl. m. Prahy a mEnEné koncepce ZÚR hl. m. Prahy budou zapracovány až v 
komplexní aktualizaci Metropolitního plánu či jeho zmEnami. 
Teoreticky je možné pUipravovat Metropolitní plán ve dvou variantách, podle 
stávajících a podle aktualizovaných ZÚR hl. m. Prahy, ale tento postup je náročný 
právnE, administrativnE i ekonomicky a vyžaduje shodu poUizovatele se 
zpracovatelem. 
V pUípadE, že by novela stavebního zákona nevstoupila v platnost, je nezbytné 
zahájit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy bu@ pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu anebo až po veUejném projednání. 
V pUípadE účinnosti novely stavebního zákona bude situace z tohoto hlediska 
pUíznivEjší, nebo[ návrh novely stavebního zákona umožOuje soubEžné poUízení 
ZÚR a vydání územního plánu na území hl. m. Prahy. PUesto pUedjímání výsledk] 
soubEžného projednání územního plánu a aktualizace zásad územního rozvoje 
m]že vést k situaci, kdy by musel být územní plán pozdEji dle § 5ň odst. 6 
stavebního zákona zamítnut. 
Ň. Toto riziko lze do značné míry vyloučit v pUípadE, že dojde pouze k 
minimalistické aktualizace ZÚR hl. m. Prahy Ěpouze uvedení do souladu s 
Politikou územního rozvoje ČR a judikatur správních soud]ě, z níž nevyplývají 
žádná zvláštní rizika pUi poUizování. 
ň. V pUípadE, že by byla zvolena cesta komplexní a tedy vEcnE rozsáhlé 
aktualizace ZÚR hl. m. Prahy anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy, se Praha 
vystavuje riziku, že v pr]bEhu projednávání aktualizace nebo nových ZÚR hl. m. 
Prahy dojde k rozpor]m s nadUazenými správními orgány, mEstskými částmi a 
veUejností. 
4. V pUípadE komplexní aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, která by zasáhla i koncepci 
ZÚR hrozí soudní pUezkum, zda se jedná o aktualizaci ZÚR nebo skrytE o 
poUízení zcela nových ZÚR. 
5. Ke zprávE o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je tUeba pUistupovat s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy obstály pUi soudních pUezkumech a je tUeba je chápat jako 
stabilizující prvek územního plánování hl. m. Prahy. Z hlediska Uízení rizik pUi 
poUizování územního plánu hl. m. Prahy proto není vhodné do ZÚR Prahy 
zasahovat. Všechna pozitiva, kterých je možné komplexní aktualizací ZÚR hl. m. 
Prahy dosáhnout, nevyvažují rizika otevUení soudních pUezkum] v situaci, kdy 
není jisté, že Praha bude mít po roce Ň0Ň0, resp. po roce Ň0ŇŇ platný územní 
plán. 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné IV. Požadavky na ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
S ohledem na mimoUádný význam ZÚR hl. m. Prahy pro koordinaci rozvoje území 
hl. m. Prahy a pro rozhodování zmEnách v území v pUípadE skončení platnosti 
územního plánu hlavního mEsta požadujeme zachovat a dále podstatnE posílit 
koordinační roli ZÚR hl. m Prahy. 
V požadavcích na aktualizaci pak požadujeme soustUedit se v ZÚR hl. m. Prahy 
na cizelaci, zpUesnEní a doplnEní podmínek pro rozhodování o zmEnách v území 
pUedevším v tEchto oblastech a tematických okruzích: 
- Stanovení cílového uspoUádání sídelní struktury mEsta - určení cílové pozice, 
role a významu jednotlivých mEstských částí v sídelní struktuUe hlavního mEsta, 
určení cílového uspoUádání center a jejich vzájemných prostorových a provozních 
vazeb a určení cílového vztahu struktury osídlení hlavního mEsta k osídlení 
navazujícího území StUedočeského kraje, se zvláštním zUetelem na obce v 
metropolitním regionu Prahy. 
- Ochrana a rozvoj hodnot celomEstského významu – jednoznačná identifikace 
pUírodních/krajinných, kulturních/historických a civilizačních hodnot celomEstského 
významu, se zvláštním zUetelem k hodnotám, jejichž ochrana nevyplývá z obecnE 
závazných právních pUedpis], včetnE stanovení jednoznačných podmínek jejich 
ochranu a režimu rozhodování o zmEnách v území ve vztahu k pUedmEt]m a 
cíl]m jejich ochrany. 
- Koncepce veUejné infrastruktury celomEstského, nadmístního i republikového 
významu – funkčnE a prostorovE ucelená a robustní koncepce celomEstské a 
regionálnE či republikovE významné veUejné infrastruktury, tedy dopravního 
systému mEsta, systému zásobování mEsta sítEmi technické infrastruktury, ale 
také systému celomEstsky, regionálnE i republikovE významného občanského 
vybavení a veUejných prostranství, to vše se zvláštním zUetelem na zajištEní vazeb 
na území StUedočeského kraje a celé České republiky. 
- Koncepce zelené infrastruktury celomEstského i nadmístního významu – 
koncepce celomEstsky významných krajinných struktur a systému zelenE, se 
zvláštním zUetelem na krajinné vazby na území v zázemí hlavního mEsta. 
- PodmínEnosti rozvoje území realizací veUejných infrastruktur celomEstského / 
nadmístního významu – zajištEní časové koordinace rozvoje území hlavního 
mEsta, resp. jeho vybraných částí a území vzhledem k nárok]m na rozvoj a 
podmínEnosti realizací celomEstsky nebo regionálnE významných systém] 
veUejné infrastruktury. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
Není možné pUedjímat co nastane, až skončí platnost Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy. V současnosti se poUizuje nový ÚP hl.m. Prahy. 
ZÚR jsou platnou územnE plánovací dokumentací, zpracované dle platných 
právních pUedpis], s jasnE stanovenými požadavky na účel, obsah a podrobnost 
zpracování Ě§ ň6 SZ, §6 - 10 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. včetnE pUílohy č. 4ě. ZÚR 
nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem ÚP, RP nebo navazujícím 
rozhodnutím. 
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- PodmínEnost veUejné dopravní infrastruktury celomEstského, nadmístního i 
republikového významu realizací ochranné zelenE a dalších prvk] k eliminaci 
negativních dopad] z tEchto staveb. 
 
Od]vodnEní 
ZÚR hl. m. Prahy jsou závazné pro poUizování a vydávání Územního plánu hl. m. 
Prahy a regulačních plán]. Všechny zmEny současnE platného Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy, jakož i novE poUizovaný Územní plán hl. m. Prahy 
ĚMetropolitní pláně musí být plnE v souladu s platnými Ěvydanýmiě ZÚR hl. m. 
Prahy, ve znEní všech jejích aktualizací. 
Praha je zároveO krajem i obcí, proto se pro Prahu poUizují a vydávají ZÚR i 
územní plán. Zatímco ve všech krajích České republiky mimo Prahu slouží 
zásady územního rozvoje pro koordinaci územnE plánovací činnosti mezi 
jednotlivými obcemi na území pUíslušného kraje, včetnE vazeb daného kraje na 
území sousedních kraj] či stát], v pUípadE hl. m. Prahy slouží ZÚR ke koordinaci 
rozvoje vlastního území hlavního mEsta, včetnE koordinace rozvoje území hl. m. 
Prahy ve vztahu k území sousedního StUedočeského kraje, zejména pak ve 
vztahu k území obcí pUiléhajících k obvodu hlavního mEsta. Ekvivalentem ke 
koordinaci územnE plánovací činnosti mezi jednotlivými obcemi v krajích mimo 
Prahu je v Praze de facto koordinace prostorových a provozních vztah] mezi 
územími jednotlivých mEstských částí. Zatímco v krajích mimo Prahu se 
záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí všechny ty, které svým 
významem, rozsahem nebo využitím ovlivOují území více obcí, v pUípadE hl. m. 
Prahy se záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí ty, které mají 
celomEstský význam Ěviz též „plocha nadmístního nebo republikového významu“ 
dle § Ň odst. Ě1ě písm. hě stavebního zákona). 
ZÚR hl. m. Prahy tak Ueší shodné území, jako Ueší Územní plán hl. m. Prahy, ZÚR 
hl. m. Prahy se ovšem zabývají výhradnE záležitostmi celomEstského významu, a 
tedy záležitostmi koordinujícími rozvoj území hl. m. Prahy jako celku, v 
celomEstských souvislostech a souvislostech pUesahující hranici hl. m. Prahy do 
sousedního StUedočeského kraje. ZÚR pUitom zároveO v souladu s § ň6 odst. Ěňě 
stavebního zákona “koordinují územnE plánovací činnost obcí“, v pUípadE Prahy, 
která je sama obcí, je tak povinností ZÚR v nadmístních/celomEstských 
souvislostech a vztazích stanovit jednoznačný rámec pro územní plán hlavního 
mEsta. ZÚR hl. m. Prahy stanoví účelné a hospodárné uspoUádání území hlavního 
mEsta, vymezí tedy systém center a vzájemné vztahy mezi nimi, vymezí hlavní 
rozvojová území, území krajiny anebo území s nutným specifickým pUístupem k 
jejich rozvoji a pro všechna tato území stanoví podrobné podmínky a úkoly pro 
územní plánování, které musí být následnE detailnE naplnEny v územním plánu, 
resp. v regulačních plánech. 
ZÚR dále vymezí plochy a koridory nadmístního a celomEstského významu pro 
dopravní či technickou infrastrukturu, protipovodOová opatUení, územní systém 
ekologické stability či další vybrané celomEstsky významné systémy v území. 
Cílem je pUitom vytvoUit územní podmínky pro fungování a další kvalitativní i 
kvantitativní rozvoj systém] zajiš[ujících fungování hl. m. Prahy jako celku a 
integraci hl. m. Prahy do širších územních struktur sousedního StUedočeského 
kraje, potažmo celého státu. 
Projednávaný Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v podobE, v jaké je 
pUedkládán, naopak pUedstavuje zásadní ohrožení výše uvedené zásadní 
koordinační role ZÚR hl. m. Prahu ve vztahu k územnE plánovací činnosti a 
rozvoji území hl. m. Prahy. Navrhováno je vypuštEní Uady podmínek pro následné 
rozhodování o zmEnách v území a úkol] pro podrobnEjší ÚPD, nEkteré systémy v 
území zakotvené v platných ZÚR hl. m. Prahy jsou bez dalšího zd]vodnEní 
označovány za místního významu a jsou tak navrženy k vypuštEní. Namísto 
snahy o cizelaci, zpUesnEní a doplnEní dalších úkol] pro následné rozhodování o 
zmEnách v území jsou tak robustnost a koordinační role stávajícího znEní ZÚR hl. 
m. Prahy spíše oslabovány. Hrozí tak, že bez návazného územního plánu 
hlavního mEsta nebudou ZÚR hl. m. Prahy samy o sobE pUípadnE schopné sloužit 
jako relevantní podklad pro rozhodování o zmEnách v území. 
Podle platného znEní stavebního zákona skončí platnost současného Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Ěschválený ř. ř. 1řřřě dne 31. 12. 2020. 
MomentálnE v Poslanecké snEmovnE Parlamentu ČR projednávaná novela 
stavebního zákona pUedpokládá prodloužení platnosti všech územních plán] 
schválených pUed 1. 1. Ň007 do konce roku Ň0ŇŇ, tedy o další dva roky. PUijetí a 
účinnost právE projednávané novely stavebního zákona jsou však nejisté a nelze 
s nimi v tuto chvíli s jistotou počítat. 
Praha poUizuje nový Územní plán hl. m. Prahy ĚMetropolitní pláně, jeho poUízení je 
však ve značném časovém prodlení oproti p]vodnE pUedpokládanému 
harmonogramu, a proto je v současné dobE v podstatE jisté, že Metropolitní plán 
nebude účinný pUed uplynutím lh]ty účinnosti současnE platného ÚPSÚ hl. m. 
Prahy, tedy do ň1. 1Ň. Ň0Ň0. S velkou mírou pravdEpodobnosti lze pUedpokládat, 
že Metropolitní plán nebude účinný ani do pUípadné prodloužené lh]ty ň1. 1Ň. 
2022. 
S ohledem na výše uvedené Praha čelí reálné hrozbE, že od 1. 1. Ň0Ň1 nebo od 
1. 1. Ň0Ňň Ěv závislosti na pUípadné účinnosti momentálnE projednávané novely 
stavebního zákonaě bude zcela bez územního plánu. Rozhodování v území se 
pak v tom pUípadE kromE pUíslušných ustanovení stavebního zákona, zejména cíl] 
a úkol] územního plánování, a kromE Pražských stavebních pUedpis] bude Uídit 
právE zásadami územního rozvoje. 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné V. Obsah kapitoly 
aě Vyhodnocení uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na 
základE kterých byly ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení 
pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
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a. 1 Zásadní pUipomínka 
Doporučujeme identifikovat všechny konkrétní nové skutečnosti, vyplývající ze 
zmEn podmínek v uplynulém období a zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení 
konkrétních vliv] identifikovaných nových skutečností na formální obsah i vEcné 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na pUípadnou 
aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR nestačí pouze uvést prostý výčet 
legislativních pUedpis] a dalších dokument], které se v uplynulém období zmEnily. 
Je nezbytné identifikovat zcela konkrétnE jednotlivé podmínky, které se zmEnou 
tEchto pUedpis] a dokument] zmEnily a formulovat vliv tEchto podmínek na 
formální i vEcný obsah ZÚR hl. m. Prahy. 

Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období a také bude doplnEno 
vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území. 
Dále ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné a. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z novel všech 
relevantních právních pUedpis] s účinností v uplynulém období, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Doporučujeme 
pUitom zabývat se kromE uvedené novely vyhlášky č. 45Ř/Ň010 Sb., kterou se 
mEní vyhláška č. 500/Ň006 Sb. dále napU. novelou zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o 
ochranE zemEdElského p]dního fondu, novelou zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích a dalšími, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme mezi legislativními pUedpisy, 
které byly v uplynulém období zmEnEny/aktualizovány a mohly by mít vliv na 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, napU. novelu zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o ochranE 
zemEdElského p]dního fondu Ězákony č. 41/Ň015, resp.1Ř4/Ň006 Sb., kterými se 
mEní zákon č. ňň4/1řřŇ Sb.ě, nebo napU. novelu zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích Ězákon č. Ň6Ř/Ň015 Sb., kterým se mEní zákon č. 
1ň/1řř7 Sb.ě, kterým se ruší označení všech „rychlostních silnic“, a mnohé další. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Návrh aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, který vyplyne za schválené Zprávy, bude 
zpracován v souladu s platnou legislativou. 
 
 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné a. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. porovnat výsledky prognózy zpracovatele s výsledky projekce z 
ČSÚ, Ň. identifikovat konkrétní nové skutečnosti, které z nich vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedeno, že „je k dispozici 
nová Prognóza vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy“. Není objasnEno, v čem 
se zjištEní nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy liší od 
skutečností, na základE nichž byly zpracované v současné dobE platné ZÚR hl. 
m. Prahy. Není ani objasnEno, zda z nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. 
m. Prahy vyplývají nEjaké konkrétní nároky na Uešení ZÚR hl. m. Prahy. 
UpozorOujeme, že kromE prognózy zpracované pUímo v IPR existuje i Projekce 
obyvatelstva v Hlavním mEstE Praze do roku Ň050 Ěz ledna Ň014ě, zpracovaná 
jedním ze tUí renomovaných prognostických pracoviš[ v ČR - Českým statistickým 
úUadem. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Prognóza byla zpracována Univerzitou Karlovou a jejím podkladem byly data ČSÚ. 
Prognóza byla použita proto, že obsahuje i podrobnEjší údaje než data z ČSÚ. 
Jedná se o údaje o imigraci - pUír]stky obyvatel plynoucími s dostEhování do 
Prahy z ČR i s pUedpokladem stEhování mimo ČR. Jde tedy o prognózu, která Ueší 
komplexnE pUír]stek obyvatelstva ve tUech variantách vývoje do horizontu roku 
Ň050 a tyto pUír]stky i prostorovE distribuuje v rámci obce - hl. m. Prahy. 
Vyplývá z ní, z její stUední varianty, že i nadále bude r]st počet obyvatel Prahy jako 
v posledních cca. Ň0 letech, že je tedy potUeba navržené stavby a zaUízení 
technické, dopravní i občanské vybavenosti realizovat a rozhodnE je neredukovat. 
ObdobnE se nemEní, až na výjimky - a to spíše lokální Ěmístní, na úrovni MČě, 
požadavky na rozvojové plochy, oblasti a osy. 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné a. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zd]vodnit „potUebu provEUení vymezení regionálního a 
nadregionálního ÚSES“, zejména specifikovat konkrétní nové skutečnosti, které 
vyvolávají uvedenou potUebu, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy v oblasti ÚSES. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedena „potUeba 
provEUení vymezení regionální a nadregionální úrovnE ÚSES“. 
Tato potUeba není nijak zd]vodnEna ani jinak objasnEna. Nová potUeba uvedení 
regionální a nadregionální úrovnE ÚSES do souladu s legislativou je ponEkud 
pUekvapivá, protože ÚSES byl do ZÚR hl. m. Prahy nepochybnE zpracován v 
souladu se zák. 114/1řřŇ Sb. a provádEcí vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. Není 
zUejmé, jaké nové skutečnosti pro vymezení regionálního a nadregionálního 
ÚSES vyplývají z “aktuální oborové metodiky”. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné a. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících ze 
schváleného nového Strategického plánu hl. m. Prahy, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme napUíklad Strategický plán 
hlavního mEsta Prahy, schválený Zastupitelstvem hl. m. Prahy Ň4. 11. Ň016. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Nejedná se o novou skutečnost/podmínku. 
Strategický plán, neboli plán rozvoje obce je nástrojem majetkové politiky a 
oborových politik mEsta. 
Nejedná se o nový Strategický plán hl.m. Prahy ale o ůktualizaci Strategického 
plánu Ň00Ř. 
Z výstup] obsažených v aktualizaci Strategického plánu nevyplývá žádná nová 
podmínka, která by mEla být Uešena ůktualizací ZÚR hl.m. Prahy. 
 
 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné a. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení relevantní judikatury správních soud] k 
návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, kterými se vydávají ZÚR, resp. 
aktualizace ZÚR, v uplynulém období, včetnE specifikace konkrétních nových 
skutečností, které z judikatury pro Uešení ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
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Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
judikatury správních soud] k návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, 
kterými se vydávají ZÚR, resp. aktualizace ZÚR, v uplynulém období. 

Právní Uád je v ČR hierarchicky uspoUádán - právo Evropské unie, ústavní 
poUádek, mezinárodní smlouvy, zákonné právní pUedpisy a podzákonné právní 
pUedpisy. Judikatura není pramenem práva. Judikatura upUesOuje výklad zákon], 
ale nejsou to zákony ani podzákonné právní pUedpisy. 
Tato problematika není součástí Zprávy. 
 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné a. 7 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z rozvoje 
StUedočeského kraje v uplynulém období, se zamEUením na koordinaci ZÚR hl. m. 
Prahy se ZÚR StUedočeského kraje a se zohlednEním Integrované strategie pro 
ITI Pražské metropolitní oblasti. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
rozvoje StUedočeského kraje v uplynulém období, zejména pak z rozvoje 
bezprostUedního zázemí hl. m. Prahy. 
V této souvislosti pUipomínáme, že v uplynulém období došlo ke zrušení nEkterých 
částí ZÚR StUedočeského kraje, včetnE napU. zrušení plochy rozvoje letištE Praha 
– RuzynE, silničního okruhu kolem Prahy v severozápadním a severovýchodním 
sektoru či koridoru železniční tratE č. ŇŇ1: úsek Praha – Strančice, s velmi úzkými 
vazbami na území hl. mEsta Prahy. MomentálnE je projednávána ůktualizace č. Ň 
ZÚR StUedočeského kraje, která výše uvedené soudem zrušené části ZÚR 
StUedočeského kraje novE vymezuje. 
Dále pUipomínáme existenci ITI Pražské metropolitní oblasti Ěviz https://rsk-
sk.cz/integrovane- nastroje/iti-prazske-metropolitni-oblasti/). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavky nebudou akceptovány. 
PoUizovaná ůktualizace č. Ň ZÚR StUedočeského kraje je v souladu s platnými 
ZÚR hl.m. Prahy. 
Vyhodnocení koordinace se ZÚR StUedočeského kraje není pUedmEtem Zprávy. 
ITI - Integrované územní investice ĚIntegrated Territorial Investmentsě jsou 
nástrojem EU v rámci programovacího období Ň014-2020, kdy jsou investice 
smEUovány do tzv. Metropolitních region]. V pUípadE Prahy jde o spolupráci se 
StUedočeským krajem a obcemi kolem Prahy, kde ve vymezeném regionu lze 
použít ITI k financování projekt] , ale jen v souladu se strategií ITI pro metropolitní 
region Prahy a StUedních Čech. Jde o nástroj finanční, který je smEUován do tUí 
oblastí Ěškolství, ochrana proti povodním, dopravní stavby- napU. P+Rě a vEtšina 
investic je realizována na území StUedočeského kraje. PUímý vliv ITI na územní 
plánování respektive na aktualizaci ZÚR a jejich naplOování není. 
 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné a.Ř Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území, včetnE 
formulace závEr], zda zmEny podmínek za uplynulé období vyvolávají 
pUedpokládaný negativní dopady na udržitelný rozvoj území a pUípadnE jaké. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v]bec provedeno 
„vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území“. 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se v této vEci nelze odkázat na 
stanovisko pUíslušného orgánu ochrany životního prostUedí, poUizovatel Zprávy o 
uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy na základE vyhodnocení 
podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, vyhodnotit pUípadný negativní 
vliv tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území. PUíslušný orgán ochrany životního 
prostUedí posuzuje pUípadné negativní vlivy vyplývající ze zmEn podmínek v 
uplynulém období pouze na životní prostUedí, resp. na evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Poslední odstavec v kapitole aě Zprávy bude pUeformulován. 
 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné VI. Obsah kapitoly 
bě Problémy k Uešení v ZÚR vyplývající z územnE analytických podklad] 
 
b.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme kapitolu bě zpracovat d]slednE a UádnE na základE rozboru 
„Problém] k Uešení nástroji územního plánování“ provedeného v kapitole 1111 ň. 
ůktualizace ÚůP hl. m. Prahy. Zvláštní zUetele jsou hodny zejména následující 
„problémy k Uešení nástroji územního plánování“ : 
- ůbsence koordinace rozvoje bydlení a dalších aktivit v rámci mEsta a 
pUímEstského území Ěs. 5ě; 
- neúplná a nedostatečná kapacita dopravní a technické infrastruktury v rámci 
metropolitního regionu a Ěnedostatečnáě návaznost na hlavní evropské sítE Ěs. 5ě; 
- zvýšení významu železnice v regionální dopravE Ěs. 5ě; 
- problém stanovení zd]vodnEného limitu r]stu počtu obyvatel Prahy a jejích 
mEstských částí s ohledem na omezení vyplývající z pUírodních podmínek, zdroj], 
dopravní obsluhy a životního prostUedí Ěs. 7ě; 
- nedostatek les] s ohledem na potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského 
kraje, vysoká rekreační zátEž stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch Ěs. 7ě; 
- celkové pUetížení centra mEsta dopravou, nepUíznivé prostorové aspekty 
dopravních staveb Ěs. řě; 
- dlouhodobE nedokončené koncepce významných mEstských lokalit a sídlištních 
založení, nedostatečné využití jejich potenciálu Ěs. řě; 
- vznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené mEstské prostUedí a 
generující zvýšené nároky na dopravní obsluhu Ěs. 11ě; 
- tlak na novou pUevážnE monofunkční zástavbu v nezastavitelném území, kde do 
budoucna není zajištEna kvalitní kolejová veUejná doprava a tím zvyšující se 
nároky na individuální automobilovou dopravu ĚnapU. Šeberov, HrnčíUe, Újezd, 
KUeslice, Pitkoviceě Ěs. 15ě; 
- neexistence značné části Pražského okruhu zp]sobuje pUetrvávající zatížení 
území mEsta tranzitní automobilovou dopravou Ěs. 15ě; 
- absence kvalitních tangenciálních Ěkolejovýchě spojení MHD mezi jihozápadní a 
jižní částí mEsta, mezi severozápadní a severní částí mEsta mimo oblast 
rozšíUeného celomEstského centra, která by pUispEla k odlehčení dopravního 
systému v centru mEsta Ěs. 15ě; 
- chybEjící další kapacitní kolejové propojení v jižní části Prahy s centrem mEsta, 
které by snížilo rozsah autobusové MHD a nabídlo rovnEž alternativní trasu pro 
pUípad opravy Nuselského mostu Ěs. 15ě; 
- nedokončená pUestavba železničního uzlu Praha, omezená kapacita 
železničního uzlu Balabenka ve vztahu k Novému spojení, komplikované 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Kapitola bude rozšíUena a budou konkretizovány problémy vyplývající z aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR hl. m. Prahy Ueší jen vybrané 
problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR náležetě. 



Str. 147 z 367 

podmínky pro zkapacitnEní železničního uzlu Praha v centrální oblasti mEsta Ěs. 
15); 
- absence železničního propojení letištE Praha/RuzynE a kvalitního železničního 
spojení Praha–Kladno (s.15); 
- nekoordinovaný postup pUi rozvoji velkých komerčních a logistických aktivit v 
kontaktním území Prahy Ěs. Ň0ě; 
- nedostatečná podpora vzniku polyfunkční struktury mEstské zástavby v 
mEstských a čtvr[ových centrech, která je zárukou lepších podmínek pro 
celodenní bezpečnost Ěs. Ň0ě; 
- vytvoUit podmínky pro posílení vodárenské infrastruktury ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- zajistit územní podmínky pro umístEní potUebných plošných zaUízení a liniových 
vedení elektrizační soustavy Ěs. 17ě; 
- vytvoUit podmínky pro zkapacitnEní plnE菜  vyažených nebo pUeažených lokálních 
ČOV nebo pUepojení na stokový systém hl. m. Prahy ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- a omezovat kompaktní urbanizaci v okrajových částech Prahy a vytvoUit 
podmínky pro možnost realizace protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru (s. 17). 
 
Od]vodnEní 
V kapitole bě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden pouze 
jeden problém vyplývající ze ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. 
m. Prahy. V kapitole 11ň1 ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy je pUitom uvedeno 
celkem 1Ň okruh] problém] k Uešení v územnE plánovacích dokumentacích. 
VýbEr pouze jednoho problému není nijak objasnEn, stejnE tak jako není 
objasnEno, proč se Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nezabývá dalšími 
problémy k Uešení uvedenými v ň. aktualizaci ÚůP hl. m. Prahy relevantními pro 
Uešení v ZÚR. Pro účely vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUitom nejsou 
využity ani „Problémy k Uešení nástroji územního plánování“ formulované pro 
jednotlivé tematické okruhy v kapitole 1111 sekce 1100 „Hodnoty a problémy“ ň. 
aktualizace ÚůP hl. m Prahy. 
Z provedené hlubší analýzy ň. aktualizace ÚůP hl. m Prahy lze s jistotou 
konstatovat, že uvedení jediného problému uvedeného ve ZprávE o uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. m. Prahy není dostatečným vyhodnocením 
problém] k Uešení v ZÚR vyplývajících z ÚůP. 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné VII. Obsah kapitoly 
cě Vyhodnocení souladu ZÚR s Politikou územního rozvoje ČR 
 
c.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
republikovými prioritami územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území stanovenými v Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1, 
schválené vládou ČR dne 15. 4. Ň015. Požadujeme Ň. formulovat konkrétní 
požadavky na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1. PUitom Požadujeme 
zamEUit se na návrh implementace novE stanovených republikových priorit č. 
Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uvedeno prosté konstatování, 
že „v rámci zpracování ůktualizace ZÚR bude provEUen soulad s republikovými 
prioritami PÚR ČR“. To nelze považovat za naplnEní požadavku § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. „vyhodnotit soulad ZÚR s politikou územního rozvoje“. Konstatování 
pUitom pUedjímá, že platné ZÚR hl. m. Prahy nejsou v souladu s PÚR ČR a že je 
tak nutné poUídit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Návrh na poUízení aktualizace ZÚR 
pUitom má vyplynout až z povedeného vyhodnocení souladu ZÚR s platnou 
Politikou územního rozvoje ČR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné c. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
obecnými kritérii a podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro 
územní plánování uvedenými v čl. ĚňŘě a v čl. Ěňřě PÚR ČR ve znEní její 
ůktualizace č. 1. 
Požadujeme Ň. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
úkoly pro územní plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro 
Metropolitní rozvojovou oblast Praha. 
 
Od]vodnEní 
Nelze se spokojit se závEry vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s vymezením 
rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí dle PÚR ČR, které se 
omezují na požadavek na pUejmenování rozvojové oblasti OB1. 
UpozorOujeme, že v ůktualizaci č. 1 PÚR došlo k aktualizaci a doplnEní nEkterých 
obecných kritérií a podmínek pro rozhodování o zmEnách v území uvedených v čl. 
ĚňŘě a úkol] pro územní plánování uvedených v čl. Ěňřě PÚR ČR. 
UpozorOujeme dále, že v ůktualizaci č. 1 PÚR ČR byly pro Rozvojovou 
metropolitní oblast Praha stanoveny novE tUi úkoly pro územní plánování. Návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR se má mimo jiné zabývat i vyhodnocením plnEní úkol] 
pro územní plánování stanovených v PÚR ČR pro pUedmEtnou Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, by[ by mElo být konstatováno, že nEkterý z úkol] pro 
územní plánování dosud nebyl zodpovEdnými orgány splnEn ĚnapU. že zatím 
nebyla poUízena požadovaná územní studieě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
1. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s obecnými kritérii a 
podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro územní plánování 
stanovenými v platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy 
součástí od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEno jaké články jsou oproti PÚR ČR Ň00Ř v platné PÚR 
zmEnEny. 
Ň. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s úkoly pro územní 
plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
 



Str. 148 z 367 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné c.ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení pUípadných širších územních vliv] vymezení 
nové rozvojové osy OS5a Rozvojová oblast Praha – Jihlava v ůktualizaci č. 1 
PÚR ČR na strukturu, infrastrukturu a obslužnost území hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
UpozorOujeme, že v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR ke zmEnE zaUazení území hl. 
m. Prahy ve struktuUe osídlení ČR, byla novE vymezena rozvojová oblast OS5a 
Rozvojová oblast Praha – Jihlava podél dálnice D1. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Tato osa se území hl.m Prahy netýká v souladu s vymezením rozvojové osy OS5a 
v PÚR ČR, v platném znEní: "Obce mimo rozvojové oblasti s výraznou vazbou....". 
Celé území Hl.m. Prahy je v PÚR ČR, v platném znEní, vymezeno jako rozvojová 
oblast OB 1 Metropolitní rozvojová oblast Praha. 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné VIII. Obsah kapitoly 
dě Vyhodnocení návrh] mEstských částí na aktualizaci ZÚR 
 
d.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zapracovat do kapitoly dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
kromE požadavk] mEstských částí uplatnEných v rámci projednání návrhu Zprávy 
o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy rovnEž návrhy a podnEty na aktualizaci ZÚR hl. 
m. Prahy týkající se jednotlivých mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 
Požadujeme k tomu využít zejména bohatou agendu pr]bEžných konzultací 
rozpracovaného návrhu nového Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s 
mEstskými částmi. 
 
Od]vodnEní 
V kapitole dě Zprávy o uplatOování ZÚR se obvykle kromE požadavk] mEstských 
částí uplatnEných ve lh]tE pro projednání Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
uvádEjí též návrhy a požadavky mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR v uplynulém období. Je 
nepochybné, že Uada návrh] na aktualizaci ZÚR z pohledu mEstských částí 
jednoznačnE vyplývá napU. z konzultací rozpracovaného návrhu nového 
Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s mEstskými částmi. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
PoUizovatel neobdržel žádné požadavky MČ na aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy. 
Vzhledem k rozdílní podrobnosti ÚP a ZÚR není možné pUipomínky vznesené v 
rámci konzultací k novému Územnímu plánu hl.m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě 
použít k Zásadám územního rozvoje hl.m  Prahy. Tyto konzultace probíhaly nad 
rámec zákonem stanoveného postupu mezi zpracovatelem ÚPD a MČ, bez účasti 
poUizovatele. Tato jednání se týkala pouze návrhu Uešení Metropolitního plánu a 
byla mimo proces poUizování ÚPD. 
 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné IX. Obsah kapitoly 
eě Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR, vč. požadavk] 
na VVURÚ, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování nových 
ZÚR, vč. požadavk] na VVURÚ 
 
e.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUed vlastní formulací požadavk] a podmínek pro zpracování návrhu 
aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR zpracovat UádnE a úplnE 
kapitoly aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR musí být vždy formulována na základE 
podrobného a úplného vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období 
zpracovaného v kapitolách aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR. ZávEry 
vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě, 
bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR jsou základním podkladem pro formulaci 
dalšího postupu, včetnE konkrétních požadavk] a podmínek pro zpracování 
návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR. 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedené v kapitolách aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je neúplné a není proto dostatečné pro 
formulaci jednoznačných a zd]vodnitelných požadavk] a podmínek pro 
zpracování návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v podrobnosti náležející dokumentaci ZÚR doplnEny kapitoly aě, 
b), cě a dě dle uplatnEných vyjádUení, pUipomínek a požadavk]. 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné e. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme na úvod kapitoly eě doplnit stručné shrnutí hlavních závEr] a zjištEní 
z kapitol aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, včetnE porovnání 
možností dalšího postupu a zd]vodnEní, proč je požadovaná právE aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy a v jakém rozsahu. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má mimo jiné na základE vyhodnocení 
uplatOování ZÚR provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR 
objasnit závEry vyhodnocení zmEn podmínek v území v uplynulém období a 
navrhnout a zd]vodnit další postup územnE plánovací činnosti ve vztahu k ZÚR 
Ěbez požadavk] na úpravu Uešení ZÚR / požadavky na aktualizaci ZÚR / 
požadavky na poUízení zcela nových ZÚRě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Vzhledem k tomu, že ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé 
schválené Zprávy body aě až hě, nebudou hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě 
Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné e. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zakomponovat do požadavk] na zpracování aktualizace ZÚR nebo 
nových ZÚR d]slednE všechny požadavky na formální i vEcné Uešení ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývající z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má v souladu s § ř Vyhlášky č. 500/Ň006 
Sb. obsahovat požadavky na všechny úpravy ZÚR. Tada závEr] a zjištEní z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období uvedených v 
kapitolách aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v kapitole 
e) uvedena. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Jak bylo uvedeno výš  Ěviz. pUedchozí odstavecě, vzhledem k tomu, že ůktualizace 
ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé schválené Zprávy body aě až hě, nebudou 
hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné e. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme striktní a definitivní požadavky na úpravy textu ZÚR zobecnit a 
ponechat tak dostatečnou volnost zpracovateli a poUizovateli aktualizace ZÚR pro 
provEUení úprav text] v potUebných vEcných souvislostech. 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude zapracován. 



Str. 149 z 367 

Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR obsahuje v bodech ň., 4. a 5. zcela striktní 
a definitivní požadavky na dílčí formulační zmEny textu, uvedené jako vlastní 
zmEnový text aktualizace ZÚR. Takový postup je v praxi dosti neobvyklý, návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR tak zcela nepodloženE a neod]vodnEnE pUedjímá 
vlastní vEcné Uešení aktualizace ZÚR a výsledek procesu poUizování aktualizace 
ZÚR a nedává tak projektantovi ani poUizovateli aktualizace ZÚR možnost 
potUebné zmEny textu v rámci procesu zpracování aktualizace ZÚR d]kladnE 
provEUit a promyslet ve všech potUebných vEcných souvislostech. 
UpozorOujeme, že takto striktní a definitivní pojetí požadavk] na formulační 
úpravy textu ZÚR v rámci Zprávy o uplatOování ZÚR zakládá reálný problém pUi 
vypoUádání souladu Uešení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy s požadavky na 
aktualizaci ZÚR v pUípadE, kdy se nakonec jednotlivé formulace textu ZÚR v 
návrhu aktualizaci ZÚR zmEní a když se zpracovatel od nich tedy jakkoli odchýlí 
Ěcož lze pUedpokládatě. 

- Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné e. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy z výše uvedených právních pUedpis] a ÚůP Ěviz též kapitola bě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahyě, včetnE specifikace konkrétních 
požadavk] na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden požadavek na 
„opravy a upUesnEní v textové a grafické části ve smyslu zákona č. ň50/Ň01Ň Sb. 
Ěnovela stavebního zákonaě, platného znEní vyhlášky č. 500/Ň006 Sb., ÚůP hl. m. 
Prahy a Pražských stavebních pUedpis]“ a dále „upUesnEní formulací textové části 
a formální úpravy výkres].“ Není zUejmé, o jaké konkrétní opravy se má jednat, v 
jakém rozsahu a s jakými dopady na vEcné i formální Uešení ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 
Problematiku ÚůP Ueší kapitola bě, která bude rozšíUena a budou konkretizovány 
problémy vyplývající z aktualizací ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR 
hl. m. Prahy Ueší jen vybrané problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR 
náležetě. 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné e. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývají z republikových priorit územního plánování, jejichž znEní bylo 
podstatnEji upraveno nebo novE doplnEno v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR. 
PUitom Požadujeme zamEUit se zejména na návrh implementace novE 
stanovených republikových priorit č. Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní 
republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden toliko obecný 
požadavek zohlednit v 1. kapitole ZÚR hl. m. Prahy priority stanované v PÚR ČR. 
Vycházíme z pUedpokladu, že současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1, byly vydány v souladu s tehdy platnou PÚR ČR z roku Ň00Ř. V 
uplynulém období, konkrétnE 15. 4. Ň015, byla vydána ůktualizace č. 1 PÚR ČR, 
ve které bylo podstatnEji aktualizováno nebo novE doplnEno znEní následujících 
republikových priorit územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území: 
(14a), (16), (16a), (17), (20a), (23), (24), (24a) a (29). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 
 
 
 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné e. 7 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR navrhuje v bodE Ň. bez náhrady zrušit 
kapitolu Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
„Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy“ s od]vodnEním, že její jednotlivá 
ustanovení jsou obsažena v jednotlivých konkrétních kapitolách ZÚR. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, která ustanovení kapitoly Ň. současnE 
platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou obsažena v 
konkrétních kapitolách ZÚR hl. m. Prahy nebo jsou s nimi v rozporu, zejména s 
ohledem na nezbytnost dosažení souladu obsahu ZÚR hl. m. Prahy s platnou 
legislativou. 
 
Od]vodnEní 
Toto obecné od]vodnEní nelze považovat za adekvátní, protože ustanovení 
kapitoly Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
jsou aplikovaná bez rozdílu na celém území hl. m. Prahy, zatímco jednotlivé 
konkrétní kapitoly současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 vymezují podmínky pro vymezená území hl. m. Prahy Ěspecifické 
oblasti nadmístního a celomEstského významu, transformační oblasti, nadmístnE 
významné rozvojové osy a oblastiě. Součástí kapitoly Ň. současnE platných ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou ustanovení naplOující základní 
požadavky pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb.: zejména odst. 1 písm. aě 
„stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území včetnE zohlednEní priorit stanovených v Politice územního rozvoje“; odst. 1 
písm. eě „upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území kraje“; a odst. 1 písm. hě „stanovení 
požadavk] na koordinaci územnE plánovací činnosti obcí a na Uešení v územnE 
plánovací dokumentaci obcí, zejména s pUihlédnutím k podmínkám obnovy a 
rozvoje sídelní struktury.“ Je možné, že nEkterá ustanovení v kapitole 2. jsou 
duplicitnE obsažena v kapitole Ř. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy Ěv ní jsou 
také nEkteré celomEstské zásadyě, ale u nich tUeba duplicitu prokázat, a to 
srovnáním formulací jednotlivých konkrétních zásad. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné e.Ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 7 vEnovaném 
„ZpUesnEní ploch a koridor] vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridor] 
nadmístního a celomEstského významu“ stanovuje nezbytnost provEUení a 
nového vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. Požadujeme 1. 
doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUehled zmEnEných 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
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metodických a legislativních podmínek a vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy, které zd]vodní potUebu provEUení vymezení ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni na území hl. m. Prahy. Ň. v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy požadujeme uvést konkrétní požadavky a podmínky pro aktualizaci 
vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. 
 
Od]vodnEní 
PotUeba nového vymezení ÚSES ovšem z obsahu kapitoly cě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nevyplývá. Je pUitom argumentováno nutností uvést 
vymezení systému ÚSES do souladu „s legislativním rámcem, oborovými 
metodikami a reálnými podmínkami v území“. V kapitole aě „Vyhodnocení 
uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na základE kterých byly 
ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území“ Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy potUebu provEUení vymezení ÚSES na 
nadregionální a regionální úrovni konstatuje bez uvedení zmEn legislativních a 
metodických podmínek, na základE kterých byl ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni vymezen v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 a/nebo vyhodnocení zkušeností pUi uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, 
ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Zd]vodOování zmEn konkrétních prvk] 
regionálního ÚSESpotUebou „uvedení dosouladu s legislativnímrámcem“ 
považujeme za zavádEjící, protože stávající podoba ÚSES byla do platného 
územního plánu začlenEna v souladu se zákonem č. 114/1řřŇ Sb. i provádEcí 
vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. ObdobnE považujeme za zavádEjící odkaz na „aktuální 
oborovou metodiku“, nebo[ fakt jejího vydání sám o sobE nelze považovat za 
argument pro zpochybnEní platného ÚSES nota bene pouze jeho vybraných částí. 

PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 
 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné e. ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE Ř. navrhuje pUi 
upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot, že tyto územní podmínky budou pUi aktualizaci „upraveny s 
ohledem na požadavek hospodárného a intenzivního využití zastavEného území s 
d]razem na využití ploch brownfields a ploch pUestavby a s ohledem na 
požadavek omezit rozšiUování zastavitelného území do krajiny” a že podkladem 
pro úpravu tEchto podmínek budou využity výsledky poUizovaných aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají ve vztahu k 
podmínkách koncepce ochrany a rozvoje hodnot území hl. m. Prahy pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na aktualizaci ZÚR 
hl. m. Prahy ve vztahu k podmínkám koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy tímto bodem implikuje, že existující 
koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 je nedostatečná, aniž toto prokázal ve svých kapitolách aě, až dě. 
ZároveO v bodE e/Ň navrhuje bez náhrady zrušit kapitolu Obecných zásad 
územního rozvoje hl. m. Prahy. Není proto zjevné, do jakých kapitol ZÚR hl. m. 
Prahy a jakým zp]sobem budou výše zmínEné úpravy zapracovány a k jak 
rozsáhlým a podstatným zmEnám ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 
1 v by d]sledku navržených úprav mElo dojít. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Ve ZprávE není uvedeno, že existující koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR 
hl. m. Prahy je nedostatečná a bude tudíž mEnEna. 
V tomto bodu se jedná pouze o úpravu kapitoly Ř - UpUesnEní územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních a civilizačních hodnot v platných 
ZÚR, vzhledem k podrobnosti dokumentace ZÚR, s využitím ůktualizace ÚůP a 
také v d]sledku revize Kapitoly Ň. Nejedná se o zmEnu koncepce, ale pouze o 
formulační úpravu. 
Jak již bylo uvádEno v pUipomínkách výše, Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné e.10 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ř. konstatuje, že obsah 
kapitoly bude naplOovat požadavky Evropské úmluvy o krajinE. Česká republika 
podepsala Evropskou úmluvu o krajinE ve Štrasburku ŇŘ. listopadu 2002. 
Požadujeme 1. pUednE doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 
s Evropskou úmluvou o krajinE a specifikovat, v čem se ve vztahu k Evropské 
úmluvE o krajinE zmEnily podmínky, na jejichž základE byly současné platné ZÚR 
hl. m. Prahy vydány. 
Ň. v návaznosti na vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní 
ůktualizace č. 1 s Evropskou úmluvou o krajinE požadujeme ve formulaci bodu ř. 
kapitoly eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnE specifikovat, jaké 
konkrétní požadavky a podmínky vyplývají na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do 
souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Česká vláda usnesením č. 104ř/Ň00Ň z Uíjna Ň00Ň uložila ministerstvu životního 
prostUedí, ministerstvu zemEdElství, ministerstvu kultury, ministerstvu pro místní 
rozvoj a ministerstvu školství, mládeže a tElovýchovy, aby zabezpečila 
uplatOování úmluvy v praxi. Vymezit typy krajin podle stanovených cílových 
charakteristik a stanovit cílové charakteristiky kraji, včetnE územních podmínek 
pro jejich zachování nebo dosažení, v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE č. 
1ň/Ň005 Sb. m. s., vyplývá z pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. již od roku 
2007. Máme tak za to, že i současnE platné ZÚR hl. m. Prahy mEly být 
zpracovány v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE. Z bodu ř. Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není s ohledem na výše uvedené zUejmé, v čem 
současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 neodpovídají 
Evropské úmluvE o krajinE a jaké konkrétní požadavky a podmínky na uvedení 
ZÚR hl. m. Prahy do souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
ZÚR hl.m. Prahy v platném znEní nejsou v rozporu s Evropskou úmluvou o krajinE. 
Vzhledem k nové metodice - Metodika pro poUizování a zpracování zásad 
územního rozvoje v kontextu Evropské úmluvy o krajinE ĚČZÚ v Praze, Fakulta 
životního prostUedí; 6.1.Ň014ě- je v návrhu Zprávy navržena aktualizace pUíslušné 
kapitoly 9. 
 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné e.11 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 10. konstatuje potUebu 
provEUení rozsahu veUejnE prospEšných staveb a opatUení dle „zmEn v 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
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aktualizovaných částech ZÚR“. Požadujeme ve formulaci bodu 10. kapitoly e) 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, v návaznosti na vyhodnocení uplatOování 
ZÚR v uplynulém období provedeném v kapitolách aě až dě konkrétnE 
specifikovat, jaké konkrétní VPS a VPO mají být pUedmEtem provEUení v 
aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodu ň. explicitnE nenavrhuje 
konkrétní zmEny v kapitolách vEnujících se rozsahu VPS a VPO. ZároveO ovšem 
v bodech 5. a 6. uvádí výčet koridor] technické a dopravní infrastruktury, u nichž 
by mElo dojít ke zmEnE zp]sobu zapracování do aktualizovaných ZÚR hl. m. 
Prahy,v bodE 7. zd]vodOuje potUebu zmEn ve vymezení ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni, včetnE uvedení nEkterých konkrétních prvk], u nichž se 
pUedpokládají zmEny ve vymezení. 

 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
VPS budou odstranEny u již realizovaných prvk] dopravní infrastruktury napU. 
prodloužení metra trasy ů do Motola - Z/50Ň/DM. U prvk] technické infrastruktury -  
bude grafické vymezení prvk] VPS upraveno, dle aktuálních podklad]. 
VPO budou upraveny v celé kapitole ÚSES, dle nového vymezení. 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné e.1Ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje zrušit bez 
náhrady nadmístní rozvojové oblasti 
- R/1 ŠtErboholy – Dolní MEcholupy – Dubeč a 
- R/1 LetOany – Avia. 
Požadujeme ve formulaci bodu ň. kapitoly eě vyjasnit, zda a v jakém rozsahu má 
být kapitola ň. ZÚR hl. m. Prahy upravena. Zd]vodnEní nezbytnosti úprav 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí území hl. m. Prahy by pUitom mElo 
vycházet z výsledk] zjištEní kapitol aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období obsažené v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k potUebE nového 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí nevyjadUuje. Není proto zjevné, z 
jakých d]vod] by mElo dojít k vypuštEní tEchto kapitol ze ZÚR hl. m. Prahy. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
V kapitole ň jsou navrženy ke zrušení rozvojová oblast ň.1.1 a transformační 
oblast ň.Ň.1. U oblasti ň.1.1. ŠtErboholy - Dolní MEcholupy - Dubeč ĚR/1ě došlo k 
nenaplnEní pUedpoklad], které byly potUebné k rozvoji tzv. Východního mEsta. Jde 
zejména o ukončení trasy metra v Depu HostivaU Ětedy nenapojení rozvojové 
oblasti na kapacitní dopravu - metroě, pUehodnocení dosavadního vývoje, kdy v 
tomto území je udržitelnEjší rozvoj jednotlivých mEstských částí se zachováním 
pUímEstského charakteru, což souvisí s rozvojem v jiných částech Prahy a 
naplnEním potenciálu v transformačních plochách uvnitU Prahy. ZároveO je tímto 
krokem u rozvojové oblasti ň.1.1. sledována i ochrana otevUené krajiny, zvýšení 
rekreačního potenciálu ve východní části mEsta s využitím prvk]m okolo vodní 
nádrže Slatina která má pUírodE blízký charakter a je významná i z hlediska 
ochrany pUírody. 
U oblasti ň.Ň.1. LetOany -ůvia ĚT/1ě nedošlo k naplnEní očekávání a území je stále 
využíváno Ěz vEtší částiě k produkci, skladování a obchodu, nelze tedy naplnit 
pUedpoklad transformace území v plnohodnotnou mEstkou čtvr[. Naopak je 
potUeba v Praze zachovat plochy pro výrobu, obchod a skladování - jejich úbytek 
Ěsouvisející i s ochranou bydlení a limity, které potom plynou na okolní výstavbuě 
m]že mít negativní vliv na zásobování, city logistiku i hospodáUství mEsta v 
dlouhodobém horizontu. 
 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné e.1ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. obsahuje požadavek 
na zrušení ř rozvojových oblastí zelenE z celkových 11 rozvojových oblastní 
zelenE vymezených v ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Platné 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom explicitnE konstatují, že jedním z celomEstských 
problém] k Uešení nástroji územního plánování je „nedostatek les] s ohledem na 
potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského kraje, vysoká rekreační zátEž 
stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch“ Ěkap. 1111, s. 7). 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní vEtšiny rozvojových 
oblastí zelenE, zejména s ohledem na zásadní význam ZÚR hl. m. Prahy pro 
koordinaci systému sídelní i krajinné zelenE na území hl. m. Prahy v poUizovaném 
novém Územním plánu Prahy ĚMetropolitním plánuě. PUípadné vypuštEní vEtšiny 
rozvojových oblastí zelenE musí vyplynout z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE zd]vodnEno, mj. s ohledem na 
problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR Prahy se v kapitolách aě až dě k rozvojovým 
oblastem zelenE pUitom v]bec nevyjadUuje. Není proto zUejmé, na jakém základE 
bylo stanoveno, že se jedná o lokality „spíše lokálního významu“, vzhledem k 
tomu, že rozvojové oblasti zelenE navržené ke zrušení, zasahují na území více 
mEstských částí hl. m. Prahy. Podle hrubého odhadu odečtem z pUíslušného 
výkresu platných ZÚR hl. m. Prahy je rozloha jednotlivých oblastí navržených ke 
zrušení cca 40 – 100 ha. To rozhodnE nesvEdčí jejich údajnému „spíše lokálnímu 
významu“. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné e.14 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. zp]sobem mEní 
zp]sob vymezení, rozsah a prostorové uspoUádání stávající Specifické oblasti 
celomEstského centra. Specifická oblast celomEstského centra je v kap. 4.1. ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. vymezena takto: „Oblast stávajícího 
celomEstského centra zahrnuje území Památkové rezervace v hlavním mEstE 
Praze ĚPPRě a navazující části historických čtvrtí Vinohrady, Smíchov, Holešovice 
a Karlín Ě…ě”. 
Požadujeme ponechat současné vymezení Specifické oblasti celomEstského 
centra. Návrh na rozšíUení území Specifické oblasti celomEstského centra zcela 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Vymezení celomEstského centra je chápáno jako vymezení hierarchicky 
nejvyššího centra, které by mElo v čase nar]stat co do kvality i kvantity rozvoje 
Prahy. CelomEstské centrum nelze vnímat v Ň1. století úzce, tedy jen jako 
Pražskou památkovou rezervaci a tEsnE pUilehlá území. S rozvojem Prahy i po 
roce 1řŘř narostl počet obyvatel, dojíždEjících i student], kteUí zpravidla využívají 
právE centrum mEsta. K odlehčení tlaku na rozvoj uvnitU PPR je potUeba učinit 
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popírá princip polycentrického uspoUádání Prahy, když neod]vodnEnE neúmErnE 
plošnE rozšiUuje území vlastního celomEstského centra. 
 
Od]vodnEní 
Území LibnE a Vysočan, která mají být podle návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy do Specifické oblasti CelomEstského centra doplnEna, na území PPR 
nenavazují a ani s ním nijak úzce nesouvisí. Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy se pUitom k potUebE nového vymezení SO na území hl. m. Prahy v 
kapitolách aě až dě nevyjadUuje. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu SO 
stávajícího celomEstského centra vyvolán. Jedním z princip] udržitelného rozvoje 
hl. m. Prahy uvedených v platných ÚůP ĚŇ014ě je pUitom „Podpora 
hierarchizované polycentrické struktury mEsta“. 

nEkolik krok], mezi které patUí i rozšíUení celomEstského centra. Tím ale není 
porušena polycentričnost mEsta - resp. rozvoj lokálních center s místní 
vybaveností. Území LibnE a Vysočan vykazuje značný transformační potenciál a 
jde o území, které je dobUe napojeno na systémy veUejné dopravy a nachází se v 
blízkosti historického jádra Prahy. Jde o podporu kvalitní transformace s cílem 
zajištEní adekvátních služeb pro hlavní mEsto jako celek a tím ke zlepšení živote 
jeho obyvatel i návštEvník], v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné e.15 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. obsahuje požadavky 
na konkrétní formulační zmEny v kapitolách 
- 4.ň.Ň Radotínské údolí Ězrušení úkol] navrhnout postupné rekultivace lom] a 
návaznost na pUilehlou část Pražského regionu pro podrobnEjší ÚPDě, 
- 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol Ězrušit úkol pro podrobnEjší ÚPD vyUešit 
nárazníkové pásmo mezi obytnými a pUírodními plochamiě a v 
- 4.5 Údolní niva Vltavy a Berounky ĚnovE chránit prostorový charakter nábUeží a 
pr]hledy, nikoliv již panorama mEstaě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na zmEny textové části nejsou zd]vodnEny v jednotlivých 
požadavcích, ani v obsahu kapitol aě až dě návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 na s. 7 konstatují „nedostatečné 
zajištEní územní ochrany pUírodnE hodnotných ploch“; „nedostatečné vazby do 
StUedočeského kraje“ a „nedostatečnou ochranu krajinných dominant a pohledovE 
exponovaných svah], podílejících se na jedinečnosti obrazu mEsta“ a potUebu 
jejich Uešení nástroji územního plánování. Není zUejmé, jakým zp]sobem mají 
navržené zmEny ZÚR hl. m. pUispEt Uešení výše zmínEných problém]. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky nebudou akceptovány. 
ůd. 4.ň.Ň. Radotínská jezera - Nástroji podrobnEjší ÚPD nelze dosáhnout 
rekultivace lom]. Není upuštEno od rekultivace lom] v této oblasti, podmínka je 
obsažena v bodE cě v Podmínkách pro následné rozhodování o zmEnách v území. 
ZÚR Ueší z principu návaznosti na okolí, tedy i na pUilehlou část Pražského 
regionu, proto je tato podmínka nadbytečná. 
Ad. 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol - Jde o území, které je zaUazeno do zastavEného 
území v souladu se SZ, uvedené území je součástí intravilánu 1ř66. Požadavek 
nárazníkového pásma není možné vzhledem k současnému stavu území Uešit, v 
blízkosti se nacházejí již realizované soudobé obytné soubory, areál golfu apod. a 
na jižní stranE bude navazovat na stávající zástavbu Radlická radiála. Ochrana 
uvedených území je stanovena pUíslušnými vyhláškami pUírodních park]. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ad.4.5. Údolní niva Vltavy a Berounky - text týkající se: „ochrana panoramatu 
mEsta" bude z kapitoly 4.5. odstranEn. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou 
zásadu bude uvedený text součástí kapitoly Ň - Obecné zásady.  

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné e.16 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. navrhuje z textu 
všech specifických oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE společenských 
Ěkap. 4.Ň. ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1.ě vyjmout z úkolu pro 
podrobnEjší ÚPD „vyUešit dopravní obsluhu území pUi preferování dopravy 
hromadné“ preferenci hromadné dopravy. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom v kapitole 1111 na s. 15 doporučují ÚPD „upUednostnit 
výstavbu kolejových systém] veUejné hromadné dopravy“ a „vytvoUit prostorové 
podmínky pro výstavbu tramvajových tratí“. Vzhledem k tomu, že vyjímané články 
naplOují čl. Ň4 PÚR ČR a kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
se k dopravní obsluze oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE 
společenských nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
V oblasti 4.Ň.Ň LetOany ĚSO/Ňě je požadavek preferování dopravy hromadné je již v 
tomto území pUekonán. Jedná se o území, kde je realizováno metro C - zastávka 
LetOany. Proto je tento bod vypuštEn. V ostatních specifických oblastí osvEtových, 
vzdElávacích a rekreačnE společenských bude požadavek odstranEn. PodrobnEjší 
územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE všechny zp]soby 
dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole 2. 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné e.17 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitol 
- 3.1.2 (Barrandov – Slivenec R/2), 
- ň.1.ň ĚZápadní mEsto R/ňě, 
- ň.Ň.ň ĚVysočany, T/3), 
- 3.2.4. (Bohdalec-Slatiny T/4) 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD body, pUedepisující podrobnEjší ÚPD Uešit odtokové pomEry z území a 
protipovodOová opatUení nestavebního charakteru. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se pUitom k problematice 
vodního hospodáUství a protipovodOové ochrany na malých vodních tocích 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 Ěs.15ě uvádí jako problém k 
Uešení ÚPD v oblasti technické infrastruktury “VytváUet pUedpoklady pro bezpečné 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových a transformačních oblastí. 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
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a účelné Uešení likvidace srážkových vod.” a “Vymezit plochy vodních nádrží a 
suchých poldr] jako opatUení proti povodním, a naopak jako opatUení k nadlepšení 
bezdeštných pr]tok] zejména u drobných vodních tok].“, čímž smEUují k naplnEní 
požadavk] čl. Ň5 PÚR ČR. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné e.Ň0 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6ě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD požadavek na minimalizaci dopravy generované navrhovaným funkčním 
využitím a na provEUení Uešení Masarykova nádraží. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR 
hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. 
Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPD potUebu zvýšení významu železnice v regionální 
dopravE Ěs. 5ě a celkové pUetížení centra mEsta dopravou Ěs. řě a kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice transformační oblasti 
Masarykovo nádraží nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu 
formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Bod cě v Úkolech pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci bude vypuštEn. 
Navržená úprava reaguje na probEhlé zmEny v koncepci i reálné kroky, které se s 
územím Masarykova nádrží pojí. Území Masarykova nádraží se nachází v 
centrální části mEsta, ale je zároveO napojeno na nEkolik typ] veUejné dopravy - 
železnice, metro, tramvaj a pUedpokládá se nová koncepce, a to vznik terminálu 
spojujícímu centrum mEsta s letištEm. Z tohoto d]vodu nelze nadále uvažovat o 
tom, že lze redukovat v maximální možné míUe dopravu generovanou. 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné e.Ň1 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje zmEny v 
nadUazeném komunikačním systému hl. m. Prahy. Kapitoly vEnované 
nadUazeného systému se podle Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy mají 
pouze pUesunout do jiné kapitoly ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy struktury textu ZÚR hl. m. Prahy ve vztahu k 
nadUazenému systému a zd]vodnit, čím jsou tyto úpravy textu vyvolány. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat, zda se jedná o zámEr na aktualizaci vEcného Uešení nebo toliko 
formální úpravu dokumentace ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Zpráva 
Prahy k problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není 
zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Od zamýšlené úpravy textu, který se mEl týkat úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, bylo upuštEno. ČlenEní dopravního infrastruktury nebude v 
aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy mEnEno. 
 
 
 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné e. ŇŇ Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje vypustit v 
kapitole 5.1.1 bod požadující ovEUení trasy Vysočanské radiály v úseku Kbelská – 
Balabenka. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy Vysočanské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] celomEstského systému v d]sledku 
provEUení vybraných radiál dopravními modely a vývoji zatížení jednotlivých 
komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
Územní rezerva Vysočanské radiály v úseku Kbelská – Balabenka nebude již dále 
sledována, dojde k využívání stávající komunikační sítE. 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné e.Ňň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje v kapitole 
5.1.Ň.5 v úkolech pro podrobnEjší ÚPD vymezit koridor rezervy BUevnovské 
radiály namísto koridoru BUevnovské radiály. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy BUevnovské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
PUevedení návrhového prvku koridoru BUevnovské radiály do územní rezervy bude 
v rámci zpracování návrhu aktualizace ZÚR provEUeno na základE dopravního 
modelu včetnE dopad] na širší území. Pokud dopravní model potvrdí potUebnost 
BUevnovské radiály bude tento koridor v návrhovém prvku zachován, v opačném 
pUípadE bude tento koridor pUeUazen do územní rezervy. 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné e.Ň4 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje následující 
zmEny v grafické části ZÚR hl. m. Prahy bez zmEn souvisejících kapitol ZÚR: 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
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- vypuštEní koridoru územní rezervy Vysočanské radiály ĚpUi současném 
ponechání kap. 5.1.Ň.4 Vysočanská radiálaě; 
- pUevedení Prosecké radiály z koridoru pro upUesnEní v rámci ÚP na koridor s 
celomEstským významem Ěbez adekvátních úprav kapitoly 5.1.Ň.7 Radiály 
Chodovská, Chuchelská, Prosecká a ŠtErboholskáě; 
- úpravy vedení koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a 
Troja Ěkap. 5.6.1 Koridory tramvajové dopravyě. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené zmEny v nadUazeném komunikačním systému mEsta, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím 
jsou uvádEné požadavky na zmEny grafické části ZÚR hl. m. Prahy vyvolány. 

Požadavek bude částečnE akceptován. 
- V textové části bude upravena pUíslušná kapitola týkající se problematiky 
Vysočanské radiály. 
Jak bylo uvedeno v pUipomínce výše, dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] 
celomEstského systému v d]sledku provEUení vybraných radiál dopravními modely 
a vývoji zatížení jednotlivých komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
- U Prosecké radiály vzhledem k upuštEní od úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, nebude grafické Uešení mEnEno. 
- U koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a Troja se 
jedná pouze o zmEny grafické části. Textové část v kap. 5.6.1 Koridory tramvajové 
dopravy nebude mEnEna. 
Koridory tramvajových tratí jsou provEUeny a úpravy reagují na zmEny v území 
vyvolané zejm. implementací ÚPD Ěvýstavbou, realizací zámEr]ě. 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné e.25 
Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje z grafické 
části ZÚR hl. m. Prahy vypustit koridory VVN 110 kV a provEUit zobrazování 
koridor] plynovod] Ěbez udání kategorie, pravdEpodobnE, v souladu s kap. 6.Ň.6 
VTL a VVTL). 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v zobrazení ploch a koridor] technické 
infrastruktury, včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a 
uvedení podklad] a požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými 
jsou zamýšlené úpravy vyvolány. 
    
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice zobrazování vedení koridor] technické infrastruktury nevyjadUují, 
není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky bude částečnE akceptovány. 
Jedná se pouze o úpravy grafické části, textová část tEchto kapitol nebude 
mEnEna. 
Pro lepší pUehlednost budou upraveny legendy a grafické znázornEní koridor] 
VVN 110 kV v grafické části aktualizace ZÚR. 
Vedení VTL plynovodu budou v grafické části upravena dle aktuálních podklad]. 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné e.Ň6 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje v kapitole 
6.Ň.ň.Ň ĚDrobné vodní tokyě zrušit v úkolech pro podrobnEjší ÚPD požadavek na 
vymezování veUejnE prospEšných protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru, ploch pro extenzivní rekreaci a zajištEní prostupnosti území podél 
vodních tok]. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v oblasti protipovodOové ochrany, včetnE 
zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Nejedná se o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a ani kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice malých vodních tok] 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 v problémech k Uešení ÚPD 
uvádEjí potUebu „Vymezit plochy vodních nádrží a suchých poldr] jako opatUení 
proti povodním a naopak jako opatUení k nadlepšení bezdeštných pr]tok] 
zejména u drobných vodních tok]“ a “Zachovat nezastavitelnost bUehových 
koridor] podél tok], a to i v pUípadE菜 , že nejde o záplavová území nebo 
biokoridory“. Není proto zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD v oblasti protipovodOové ochrany vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního 
charakteruě a zajištEní prostupnosti území podél vodních tok] budou obsaženy v 
souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou opakovány 
v rámci jednotlivých kapitolĚnapU. 6.Ň.ň.Ňě 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
Tento požadavek, zajištEní prostupnosti území podél vodních tok], je také uveden 
v platných PSP - § 11, odst.4.  

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné X. Obsah kapitoly 
fě Požadavky na zpracování variant Uešení 
 
f.1Zásadní pUipomínka 
Požadujeme doplnit kapitolu o jednoznačné konstatování, zda se pUedpokládá 
variantní nebo invariantní Uešení ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy, včetnE 
zd]vodnEní. To nemEní nic na skutečnosti, že požadavky na variantnost Uešení 
ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy mohou vyplynout i ex post z projednání Návrhu 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na pUípadné zpracování variant Uešení má vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. ůbsenci konstatování, zda má být ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
zpracovaná ve variantách Ěvč. pUípadné specifikace v jakých variantáchě nebo 
jako invariantní lze pUipsat v podstatE úplné absenci vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka je bezpUedmEtná. 
Návrhem Zprávy v bodE fě není požadováno zpracování variant Uešení, pokud tak 
nevyplyne z výsledk] projednání. Uvedený text bude upraven v souladu s výsledky 
projednání. 
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56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné XI. Obsah kapitoly 
gě Návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopad] na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly zjištEny 
 
g.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných negativních 
dopad] zmEn v území v uplynulém období na udržitelný rozvoj území, včetnE 
návrhu zp]sobu jejich eliminace, minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Prosté konstatování Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, že „bude 
provEUeno, zda byly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území“ nelze 
považovat za naplnEní dikce § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. Zpráva o uplatOování 
ZÚR. PoUizovatel Zprávy o uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy 
na základE vyhodnocení podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, 
vyhodnotit pUípadné negativní vlivy tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území Ěviz též 
kapitola aě Zprávy o uplatOování ZÚRě a navrhnout zp]soby jejich eliminace, 
minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Text bodu gě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " V rámci uplatOování ZÚR hl.m. 
Prahy nebyly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území, a proto Zpráva 
neobsahuje žádné návrhy na jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci." 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné XII. Obsah kapitoly 
hě Návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje 
 
h.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme specifikovat konkrétní návrhy na aktualizaci PÚR ČR, nebo 
konstatování ĚvčetnE zd]vodnEníě, že takové návrhy z vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m Prahy v uplynulém období nevyplývají. 
 
Od]vodnEní 
Návrhy na pUípadnou aktualizaci PÚR ČR musí vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. Povinnosti uložené ZprávE o uplatOování ZÚR v § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. se nelze vyhnout odkazem na vlastní zpracování a projednání 
aktualizace ZÚR, jejíž poUízení se na základE pUedmEtné Zprávy o uplatOování 
ZÚR pUedpokládá. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
V současnosti nelze specifikovat pUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR, v 
platném znEní. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR mohou vyplynout z 
následného zpracování a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na základE 
schválené Zprávy. 
 
Text bodu hě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " Návrhy na aktualizaci PÚR ČR nelze 
nyní specifikovat. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR vyplynou ze zpracování 
a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy." 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné e.1Ř Zásadní pUipomínka 
Ke kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.Ň ĚManiny, Dolní LibeO, Invalidovna T/Ňě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD bod pUedepisující podrobnEjší ÚPD provEUit plochy u stanice metra 
Invalidovna pro umístEní významného celomEstského zámEru. ZároveO ovšem v 
bodu 4. Ěs.7ě navrhuje zahrnout prostor Dolní LibnE do SO celomEstského centra. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
(Metropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice T/Ň 
nevyjadUují. Není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
VypuštEní uvedeného úkolu neznemožní realizaci významného celomEstského 
zámEru. UmístEní pUípadného celomEstského zámEru navrhované rozšíUení 
celomEstského centra umožOuje. Území v současné dobE pochází v nEkterých 
částech transformací a jsou pUipravovány r]zné studie. Ty provEUují i celomEstské 
zámEry. Je potUeba vytváUet kompaktní, smíšené a pro r]zné využití vhodné části 
mEsta se soudobou zástavbou. 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné e.1ř Zásadní pUipomínka 
Ke kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v 
textech kapitol 
- ň.Ň.5 ĚNákladové nádraží Žižkov T/5ě, ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6ě, a 
- 3.2.8 ĚHolešovice-Bubny-Zátory T/Řě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 pUeformulovat v bodech úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD požadavky na polyfunkčnost transformačních území. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR 
hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. 
Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPD vznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené 
mEstské prostUedí a generující zvýšené nároky na dopraní obsluhu Ěs.11ě a 
kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice výše 
uvedených transformačních oblastí nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky 
na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Slovní spojení týkající se polyfunkčnosti v uvedených oblastech Ěň.Ň.5, ň.Ň.6 a 
ň.Ň.Řě nebudou odstranEny, ale pUeformulovány na smíšené využití. 
Jedná se o úpravu terminologie na základE aktualizace stavebního zákona a jeho 
provádEcích vyhlášek. 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné 1. ZalesnEní u KUeslic 
Jedním z požadavk] na úpravu výrokové části Zásad územního rozvoje hl.m. 
Prahy Ědále jen „ZÚR“ě je v kapitole ň.ň. Rozvojové oblasti zelenE: cit: „Zrušit 
rozvojové oblasti zelenE: ň.ň.Ň ZalesnEní u BUezinEvsi ĚZ/Ňě, ň.ň.ň ZalesnEní u 
Čakovic ĚZ/ňě, ň.ň.4 U Zlámaného kUíže ĚZ/4ě, ň.ň.5 V Panenkách ĚZ/5ě, ň.ň.6 
Lítožnice – Jankov ĚZ/6ě, ň.ň.7 ZalesnEní Kolovraty ĚZ/7ě, ň.ň.Ř ZalesnEní u 

 Požadavek bude akceptován. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
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KUeslic ĚZ/Řě, ň.ň.ř U Kunratické spojky ĚZ/řě, ň.ň.11 Za Hospodou ĚZ/11ě. 
Jednotlivé oblasti jsou spíše lokálního významu, z tohoto d]vodu nebudou nadále 
součástí dokumentace ZÚR.“ ĚzvýraznEno autoremě. 
MEstská část Praha – KUeslice zásadnE nesouhlasí s návrhem na zrušení 
rozvojové oblasti zelenE ň.ň.Ř ZalesnEní u KUeslic ĚZ/Řě. Toto zalesnEní je 
součástí celomEstského systému zelenE, který musí být v ZÚR chránEn a dále 
posilován. Nejedná se o zalesnEní lokálního významu, a to svou rozlohou a též 
tím, že lokalita zasahuje do katastrálních území KUeslice a Újezd u Pr]honic. I 
kdyby tomu tak bylo, je tato plocha součástí celomEstského systému zelenE. 
Podle od]vodnEní ZÚR rozvojové oblasti zelenE jsou umístEné pUedevším na 
severovýchodním okraji hlavního mEsta, který má minimální podíl zelenE, a po 
obvodu Prahy ve vnEjším pásmu mEsta. Oblast Z/Ř je vymezena právE na 
vnEjším okraji mEsta. D]vodem vymezení oblasti je cílová pUemEna ploch orné 
p]dy na stabilnEjší kultury, zejména na lesní porosty. Podle od]vodnEní ZÚR 
bude zalesnEní stabilizovat vodní režim v krajinE a posílí celomEstský systém 
zelenE. 
Trváme tedy na zachování dané oblasti v ZÚR a na zachování úkol] stanovených 
ZÚR pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci a podmínek pro 
rozhodování v území. 

56    MČ Praha - KUeslice, starosta Jiné Ň. Vestecká spojka 
V části 5 Zprávy nazvané ZpUesnEní ploch a koridor] vymezených v PÚR ČR a 
vymezení ploch a koridor] nadmístního a celomEstského významu - dopravní 
infrastruktura je uvedeno cit: „Kapitola 5.1.ň. Vestecká spojka bude zaUazena jako 
podkapitola kapitoly 5.1.ň. Koridory pozemních komunikací s celomEstským 
významem.“. 
MEstská část Praha – KUeslice zásadnE nesouhlasí s vymezením koridoru 
Vestecké spojky v ZÚR, podmínkami pro následné rozhodování o zmEnách v 
území, které s ní souvisí, ani s úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací 
dokumentaci. Dle navrhovaného výroku má Vestecká spojka propojit jižní část 
Pražského okruhu ĚSilničního okruhu kolem Prahyě s Chodovskou radiálou ĚD1ě a 
pUivadEče Čimický a RybáUka, které jsou stavební součástí Pražského okruhu 
ĚSilniční okruh kolem Prahyě. Vymezení koridoru Vestecké spojky je v blízkosti 
obytné zástavby mEstské části, její dopravní d]sledky zp]sobí zvýšení 
negativních dopad] na lidské zdraví, ohrožuje životní prostUedí a významným 
zp]sobem omezuje stávající i budoucí využití území mEstské části. Realizace 
Vestecké spojky by vytvoUila tlak na dobudování i této trasy. Vestecká spojka je 
navržena ve stopE p]vodnE uvažované trasy silničního okruhu kolem Prahy - tzv. 
JVK ĚJihovýchodní krátké variantyě. 
Vestecká spojka by se stala spojnicí významných evropských dálnic, pUenášela by 
zejména cílovou dopravu z navržené dálnice Dň do hl. m. Prahy a pUenášela by i 
v]či mEstu tranzitní a tEžkou nákladní Ěkamionovouě dopravu. 
Dále je tUeba vzít v úvahu další propojení z Exit 4 D1 a spojnice na komunikaci 
Formanskou dál na severovýchod podél Milíčovského lesa a podél obytné 
zástavby MČ Praha-KUeslice a sídlištní zástavby MČ Praha-Petrovice s pUipojením 
kontejnerového pUekladištE Metrans pUibližnE v trase p]vodního dálničního okruhu 
„JVK“. Toto propojení by si vynutila dopravní situace na místních komunikacích 
zejména na Jižním MEstE, v Petrovicích a KUeslicích po výstavbE kUižovatky Exit 4 
D1 a všech výše uvedených zámEr]. Po zprovoznEní Vestecké spojky by totiž 
nastal takový dopravní tlak na Jižní MEsto, který by si pokračování Vestecké 
spojky od D1 dál na severovýchod vynutil. Doprava z východních sídliš[ 
Petrovice, Horní MEcholupy a Zahradní MEsto smErem na Vesteckou spojku a 
ZKZP by totiž probíhala pUes Jižní MEsto. To je uvedeno i v dopravní rozvaze ve 
Studii dopravní obsluhy JV segmentu Prahy, zpracované ateliérem DUK, Kovák] 
5, Praha 5, v Uíjnu Ň004. 
Komunikace Vestecká spojka a její propojení smErem na severovýchod v p]vodní 
trase JVK by byly obestavEny dalšími komerčními a administrativními stavbami, 
sklady, čerpacími stanicemi a vznikl by tak pás tEchto areál] od obce Vestec po 
areály v UhUínEvsi. Tyto areály by se staly zdrojem další značné dopravy. 
Požadujeme vypustit koridor Vestecké spojky vymezený v oddílu 5.1.ň z návrhu 
AZUR. 
Negativní dopady vymezení koridoru Vestecké spojky nebyly UádnE vyhodnoceny. 
MEstská část Praha – KUeslice proto požaduje ve vztahu k navrhovanému zámEru 
pUepracovat a doplnit Vyhodnocení vliv] na udržitelný rozvoj území ĚVVURÚě tak, 
aby pUed rozhodnutím o konečné podobE tohoto zámEru byly správnE a na 
základE objektivních podklad] a potUeb vyhodnoceny všechny vlivy. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek nebude akceptován. 
PUedmEtem Zprávy není zmEna vlastního vymezení koridoru Vestecké spojky, ale 
pouze její pUeUazení do jiné kapitoly - dle významu. Vymezení koridoru Vestecké 
spojky požaduje i StUedočeský kraj v návaznosti na koordinaci území obou kraj]. 
VýchodnE od dálnice D1 kolem Milíčovského lesa se s žádnou komunikací 
nepočítá. V ZÚR hl. m. Prahy v platném znEní, není žádný koridor v území podél 
Milíčovského lesa vymezen, žádná komunikace zde není vymezena ani v platném 
ÚP hl.m. Prahy. ůrgumentace hrozbou nové komunikace podél Milíčovského lesa, 
kterou nikdo neplánuje, nesleduje a není v žádné územnE plánovací dokumentaci, 
je čistE účelová. 
Pro to, aby Vestecká spojka nepUedstavovala atraktivní nabídku alternativní trasy 
pUedevším pro tranzitní nákladní dopravu, která je z hlediska vliv] na životní 
prostUedí a obyvatelstvo zásadní, je navrženo nEkolik následujících opatUení: „V 
dalším stupni projektové dokumentace navrhnout konkrétní pravidla a technický 
zp]sob omezení vjezdu TNů nad 1Ň tun na Vesteckou spojku v úseku od 
kUižovatky se Západní komerční zónou Pr]honice po kUižovatku se silnicí II/60ň.“, 
resp. podmínka pro fázi provozu zámEru: „Omezit vjezd TNA nad 12 tun na 
Vesteckou spojku v úseku od kUižovatky se Západní komerční zónou Pr]honice po 
kUižovatku se silnicí II/60ň.“. Tyto podmínky zajistí, aby tranzitní kamionová 
doprava nevyužívala Vesteckou spojku pro pr]jezd daným územím, resp. aby byla 
Vestecká spojka pro pr]jezd tranzitní nákladní dopravy územím co nejménE 
atraktivní variantou. 
PUi hledání optimálního ĚnejménE konfliktníhoě vedení Vestecké spojky a EXIT 4 
D1 byla zohlednEna konfigurace terénu, vzdálenost od obytné zástavby, 
minimalizace stUet] s biologicky cennými prvky v území, soulad s územnE-
plánovací dokumentací a v neposlední UadE i smysluplnost napojení na stávající 
komunikační sí[. Navíc bylo navrženo – doporučeno vybudovat ochranný krycí val 
podél celé trasy Vestecké spojky. 
 
 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné I. Obsah Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUepracování návrhu Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje 
hl. m. Prahy Ědále jen Zprávaě, do podoby, která bude splOovat požadavky na 
zprávu o uplatOování zásad územního rozvoje Ědále jen ZÚRě vyplývající z 
platných právních pUedpis] a odpovídající zásadnímu významu ZÚR jako 
nadUazené a základní územnE plánovací dokumentace hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaný NÁVRH ZPRÁVY O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
HL. M. PRůHY V UPLYNULÉM OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 – BTEZEN Ň017ě 
nesplOuje základní požadavky na zprávu o uplatOování ZÚR vyplývající z platných 
právních pUedpis], protože: 
1. Neobsahuje Uádné vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém 
období 
Ň. NeobjasOuje d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
ň. NeobjasOuje jednotlivé požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude akceptována částečnE. 
Návrh Zprávy je zpracován a projednáván v souladu s platnými právními pUedpisy 
Ě§ 4Ň stavebního zákona, § ř vyhlášky č. 500/ Ň006 Sb. o územnE analytických 
podkladech, územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE 
plánovací činnostiě. 
ad 1ě Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období. 
ad Ňě D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy 
na základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 
4Ň odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu 
Ěstavební zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle 
výsledk] projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 
let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." 
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ZÚR Ueší v Praze základní požadavky na celkové účelné a hospodárné 
uspoUádání území hlavního mEsta, a vztahy základní struktury hlavního mEsta k 
navazujícímu území StUedočeského kraje a koncepci celomEstsky i regionálnE či 
republikovE významné veUejné infrastruktury. ZÚR tak definují základní principy 
koncepce uspoUádání území hl. m. Prahy. 
ZÚR dále vymezují plochy a koridory celomEstského, republikového či 
mezinárodního významu. Jedná se zejména o plochy a koridory pro Prahu v]bec 
nejvýznamnEjších dopravních systém], systém] technické infrastruktury či o 
celomEstsky významné součásti a struktury krajiny hlavního mEsta. 
ZÚR jsou podUízeny Politice územního rozvoje ČR Ědále jen „PÚR“ě, zámEry 
republikového nebo mezinárodního významu vyplývající z PÚR musí být do ZÚR 
pUevzaty. ZÚR jsou naopak závazné pro poUízení zmEn platného územního plánu i 
poUízení nového územního ĚMetropolitníhoě plánu hl. m. Prahy. 
 
Politika územního rozvoje - stát ----------> Zásady územního rozvoje - kraj ----------
> Územní ĚMetropolitníě plán - obec 
 
Zpráva o uplatOování zásad územního rozvoje 
Vždy nejdéle do 4 let od vydání ZÚR nebo jejich poslední aktualizace je krajský 
úUad Ěv pUípadE Prahy pak Magistrát hl. m. Prahyě povinen vyhodnotit zkušenosti s 
uplatOováním, tedy s využitím ZÚR v rámci procesu územního plánování, 
posoudit, zda ZÚR stále dobUe plní sv]j účel a svou roli, zda stále splOují 
požadavky PÚR ČR, stavebního zákona, zejména cíl] a úkol] územního 
plánování, a všech právních pUedpis]. Zpráva o uplatOování ZÚR má také 
zhodnotit, zda ZÚR dostatečnE chrání hodnoty v území a zda pUispívají k 
udržitelnému rozvoji území hlavního mEsta. 
Výstupem zprávy o uplatOování ZÚR za uplynulé období m]že být 
Ě1ě konstatování, že ZÚR plní dobUe svou roli a není na nich tUeba nic mEnit 
ĚŇěpožadavek na dílčí zmEny v Uešení ZÚR, bez dopad] na celkovou koncepci 
ZÚR = požadavek na poUízení aktualizace ZÚR 
Ěňěpožadavek na poUízení zcela nových ZÚR v pUípadE, že je potUeba zmEnit 
celkovou koncepci ZÚR 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR tak m]že být zadáním pro aktualizaci stávajících 
anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Vyhodnocování uplatOování ZÚR za uplynulé období Ě kapitoly a, b, c, d zprávy o 
uplatOování ZÚRě ----------> Ě1ě Bez nárok] na úpravy ZÚR, ĚŇě Požadavek na 
poUízení aktualizace ZÚR, Ěňě Požadavek na poUízení nových ZÚR Ěkapitoly e, f, g, 
zprávy o uplatOování ZÚRě 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy za uplynulé období musí být UádnE 
projednána s mEstskými částmi, Ministerstvem pro místní rozvoj, s dotčenými 
orgány, které chrání veUejné zájmy vyplývající z platných právních pUedpis], se 
sousedními kraji, s obcemi sousedícími s krajem, pro který jsou ZÚR poUizovány, 
v pUípadE Prahy tedy s obcemi sousedícími s územím hlavního mEsta. 
Pro účely transparentního projednání musí Zpráva o uplatOování ZÚR v 
uplynulém období obsahovat UádnE zpracované vyhodnocení uplatOování ZÚR v 
uplynulém období, musí jednoznačnE, srozumitelnE transparentnE formulovat 
závEry a zjištEní tohoto vyhodnocení a musí obsahovat návrh na další postup. 
Dokud není provedeno Uádné a úplné vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém 
období, není možné navrhnout další postup, tedy navrhnout, zda ponechat ZÚR 
beze zmEny, nebo navrhnout poUízení aktualizace ZÚR nebo dokonce poUízení 
nových ZÚR. 
V pUípadE návrhu na poUízení aktualizace ZÚR nebo poUízení nových ZÚR se 
Zpráva o uplatOování ZÚR stává zadáním aktualizace ZÚR, resp. nových ZÚR a 
musí proto obsahovat jednoznačnE formulované požadavky na aktualizaci ZÚR či 
na nové ZÚR. 

ůktualizace č. 1 ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 
43/2014 usnesením č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
ad ňě Vlastní zd]vodnEní navrženého Uešení Ěkonkrétních úprav textové a grafické 
částiě bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí návrhové 
dokumentace ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné II. D]vody aktualizace ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme jasné vymezení d]vod], které vedou k aktualizaci ZÚR a pUesné 
vyjádUení vEcných úkol] aktualizace s jasným od]vodnEním a upozornEním, zda 
jsou či nejsou aktualizací na základE Zprávy mEnEny zásadní koncepce ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaná ZPRÁVů O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. 
PRůHY V UPLYNULÉM 
OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 – BTEZEN Ň017ě stanoví Ěby[ bez Uádného zd]vodnEníě 
potUebu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, a to zejména v tEchto oblastech: 
Ě1ě uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s ůktualizací č. 1 PÚR ČR schválenou 
vládou ČR 15. 4. Ň015 
ĚŇě úprava terminologie ZÚR hl. m. Prahy, aby byla zcela v souladu s platnými 
právními pUedpisy 
Ěňě zrušení bez náhrady „Obecných zásad územního rozvoje hl. m. Prahy“, které 
zejména definují základní koncepci uspoUádání Prahy a stanovují požadavky na 
koordinaci uspoUádání sídelní struktury Prahy, na strukturu center Prahy a na 
jednotlivé systémy mEsta, ale také na ochranu hodnot Prahy v navazujícím 
územním ĚMetropolitnímě plánu 
Ě4ě zrušení vybraných rozvojových oblastí zelenE 
Ě5ě rušení požadavk] na územní plán v rozvojových a transformačních oblastech 
Ě6ě provEUení vymezení územního sytému ekologické stability na nadregionální a 
regionální úrovni. 
Z vEcných požadavk] je tedy zUejmé, že byly vybrány selektivnE a výbEr 
nevychází z vyhodnocení a d]vody výbEru i požadavk] na zmEny nejsou zUejmé. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
Návrh Zprávy je zpracován v souladu s platnými právními pUedpisy. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 42 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
V rámci aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy, nebude 
docházet ke zmEnE zásadních koncepcí, dochází pouze k dílčím úpravám, které 
reagují na novely zákon], vyhlášky, nové metodiky atd.. 
Úkoly vyplývající z problému v ÚůP budou do Zprávy doplnEny. 
 
K jednotlivým bod]m uvedeným v od]vodnEní pUipomínky uvádíme: 
ad 1. Nutná úprava dle ůktualizace PÚR č.1 - Vyplývá z § 41 odst. 4 stavebního 
zákona: "Kraj je povinen uvést do souladu zásady územního rozvoje s následnE 
schválenou politikou územního rozvoje....". 
ad Ň. Soulad s novelizovanými právními pUedpisy. 
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SoučasnE není pochopitelné, proč Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
neobsahuje požadavky na Uešení nenaplnEných koncepcí ZÚR a dalších úkol] z 
ÚůP. 
 
NejčastEjšími d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR jsou 
Ě1ě nutnost uvést ZÚR do souladu se schválenou aktualizací PÚR ČR 
ĚŇě nutnost doplnit části ZÚR zrušené správními soudy 
Ěňě potUeba aktualizovat nEkteré vybrané aspekty ZÚR Ětypicky potUeba 
pUehodnotit vymezení nEkterého vybraného dopravního koridoru apod.ě 
Ě4ě potUeba komplexnE ĚcelkovEě revidovat Uešení ZÚR. 
 
Každý z výše uvedených d]vod] pro poUízení aktualizace ZÚR klade odlišné 
nároky na následné zpracování aktualizace ZÚR, zejména pak na rozsah a 
náročnost projednání aktualizace ZÚR. Zatímco uvedení ZÚR do souladu s PÚR 
ČR či náprava dílčích částí ZÚR zrušených správními soudy nebývá v zásadE 
problematická a vykazuje jen malá rizika komplikací v procesu projednání, 
aktualizace dílčích aspekt] ZÚR či komplexní revize ZÚR skýtají značné riziko 
komplikací v rámci projednání takové aktualizace ZÚR. 

ad 3. Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
ad 4. Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
ad 5. Rušení konkrétních požadavk] souvisí se znalostí území a Hl. m. Praha, 
obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou organizaci, pro 
zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. Proto v pUípadE 
hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková organizace zUízená 
hl. m. Prahou. Z d]vodu, že oba stupnE územnE plánovací dokumentace hl.m. 
Prahy zpracovává totožný projektant, bylo v návrhu Zprávy pUistoupeno k 
podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, kde k tomu byly odborné i 
procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost procesu aktualizace ZÚR hl. 
m. Prahy. 
ad 6. Vzhledem k nové metodice MŽP k problematice ÚSES bude novE 
vymezeno. 
 
 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné III. Vyhodnocení rizik spojených s aktualizací ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme vyhodnocení rizik spojených s variantami aktualizace ZÚR, zejména 
ve vztahu poUizování nového ĚMetropolitníhoě Územního plánu hl. m. Prahy a 
zajištEní právní kontinuity a jistoty pUi rozhodování v území. 
 
Od]vodnEní 
S ohledem na Uízení rizik vyplývajících z poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy je 
tUeba citlivE zvážit náplO a rozsah aktualizace. Je žádoucí, aby aktualizace ZÚR 
hl. m. Prahy nenarušila proces soubEžnE probíhajícího poUízení nového územního 
ĚMetropolitníhoě plánu. V pUípadE nabytí účinnosti právE projednávané novely 
stavebního zákona bude možné poUizovat soubEžnE nový územní ĚMetropolitníě 
plán a aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadavky na zásahy do základních koncepcí uspoUádání kraje ĚPrahyě tak 
zvyšují riziko, že v pr]bEhu zpracování dojde k rozpor]m s dotčenými orgány a 
tím i k pr]tah]m v poUizování aktualizace ZÚR. 
K aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy je pUitom nutné pUistupovat zároveO s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy pUevezmou roli podkladu pro rozhodování v území v pUípadE, že 
nový územní ĚMetropolitníě plán Prahy nebude poUízen do doby ukončení platnosti 
v současné dobE platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního mEsta 
Prahy z roku 1řřř Ěpodle platné právní úpravy v roce Ň0Ň0, podle projednávané 
novely stavebního zákona v roce Ň0ŇŇě. 
Je tedy více než žádoucí zakotvit v ZÚR hl. m. Prahy základní zásady pro 
koordinaci rozvoje území hlavního mEsta Prahy, které by v pUípadE pUechodného 
období, kdy Praha nebude mít platný žádný územní plán, pUevzaly alespoO 
částečnE, v mEUítku celého mEsta, roli územního plánu. 
 
Rizika aktualizace ZÚR, která je zejména tUeba vyhodnotit 
1. Pokud by právE projednávaná novela stavebního zákona nevstoupila v 
účinnost, ohrozila by navrhovaná aktualizace ZÚR hl. m. Prahy harmonogram 
poUizování nového územního ĚMetropolitního plánuě: 
podle platného stavebního zákona je tUeba aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy na 
základE zprávy o jejím uplatOování zahájit ještE pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu, který bude muset odpovídat aktualizovaným ZÚR či až po 
jeho projednání s tím, že soulad Metropolitního plánu a ZÚR hl. m. Prahy zajistí 
zmEna Metropolitního plánu po vydání aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
První varianta by poUizování Metropolitního plánu významnE zdržela a zanáší 
riziko budoucích soudních pUezkum] s nepUedvídatelným výsledkem. 
Druhá varianta vyžaduje uvedení Metropolitního plánu do souladu s platnými ZÚR 
hl. m. Prahy a mEnEné koncepce ZÚR hl. m. Prahy budou zapracovány až v 
komplexní aktualizaci Metropolitního plánu či jeho zmEnami. 
Teoreticky je možné pUipravovat Metropolitní plán ve dvou variantách, podle 
stávajících a podle aktualizovaných ZÚR hl. m. Prahy, ale tento postup je náročný 
právnE, administrativnE i ekonomicky a vyžaduje shodu poUizovatele se 
zpracovatelem. 
V pUípadE, že by novela stavebního zákona nevstoupila v platnost, je nezbytné 
zahájit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy bu@ pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu anebo až po veUejném projednání. 
V pUípadE účinnosti novely stavebního zákona bude situace z tohoto hlediska 
pUíznivEjší, nebo[ návrh novely stavebního zákona umožOuje soubEžné poUízení 
ZÚR a vydání územního plánu na území hl. m. Prahy. PUesto pUedjímání výsledk] 
soubEžného projednání územního plánu a aktualizace zásad územního rozvoje 
m]že vést k situaci, kdy by musel být územní plán pozdEji dle § 5ň odst. 6 
stavebního zákona zamítnut. 
Ň. Toto riziko lze do značné míry vyloučit v pUípadE, že dojde pouze k 
minimalistické aktualizace ZÚR hl. m. Prahy Ěpouze uvedení do souladu s 
Politikou územního rozvoje ČR a judikatur správních soud]ě, z níž nevyplývají 
žádná zvláštní rizika pUi poUizování. 
ň. V pUípadE, že by byla zvolena cesta komplexní a tedy vEcnE rozsáhlé 
aktualizace ZÚR hl. m. Prahy anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy, se Praha 
vystavuje riziku, že v pr]bEhu projednávání aktualizace nebo nových ZÚR hl. m. 
Prahy dojde k rozpor]m s nadUazenými správními orgány, mEstskými částmi a 
veUejností. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují požadavky ke ZprávE. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
Vyhodnocení rizik není součástí Zprávy o uplatOování ZÚR hl.m. Prahy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy, Zpráva je zpracovaná v 
souladu s § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. o územnE analytických podkladech, 
územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu je kontinuita zaručena. Územní 
plán hl.m. Prahy - Metropolitní plán musí být s nadUazenou územnE plánovací 
dokumentací v souladu. 
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4. V pUípadE komplexní aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, která by zasáhla i koncepci 
ZÚR hrozí soudní pUezkum, zda se jedná o aktualizaci ZÚR nebo skrytE o 
poUízení zcela nových ZÚR. 
5. Ke zprávE o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je tUeba pUistupovat s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy obstály pUi soudních pUezkumech a je tUeba je chápat jako 
stabilizující prvek územního plánování hl. m. Prahy. Z hlediska Uízení rizik pUi 
poUizování územního plánu hl. m. Prahy proto není vhodné do ZÚR Prahy 
zasahovat. Všechna pozitiva, kterých je možné komplexní aktualizací ZÚR hl. m. 
Prahy dosáhnout, nevyvažují rizika otevUení soudních pUezkum] v situaci, kdy 
není jisté, že Praha bude mít po roce Ň0Ň0, resp. po roce Ň0ŇŇ platný územní 
plán. 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné IV. Požadavky na ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
S ohledem na mimoUádný význam ZÚR hl. m. Prahy pro koordinaci rozvoje území 
hl. m. Prahy a pro rozhodování zmEnách v území v pUípadE skončení platnosti 
územního plánu hlavního mEsta požadujeme zachovat a dále podstatnE posílit 
koordinační roli ZÚR hl. m Prahy. 
V požadavcích na aktualizaci pak požadujeme soustUedit se v ZÚR hl. m. Prahy 
na cizelaci, zpUesnEní a doplnEní podmínek pro rozhodování o zmEnách v území 
pUedevším v tEchto oblastech a tematických okruzích: 
- Stanovení cílového uspoUádání sídelní struktury mEsta - určení cílové pozice, 
role a významu jednotlivých mEstských částí v sídelní struktuUe hlavního mEsta, 
určení cílového uspoUádání center a jejich vzájemných prostorových a provozních 
vazeb a určení cílového vztahu struktury osídlení hlavního mEsta k osídlení 
navazujícího území StUedočeského kraje, se zvláštním zUetelem na obce v 
metropolitním regionu Prahy. 
- Ochrana a rozvoj hodnot celomEstského významu – jednoznačná identifikace 
pUírodních/krajinných, kulturních/historických a civilizačních hodnot celomEstského 
významu, se zvláštním zUetelem k hodnotám, jejichž ochrana nevyplývá z obecnE 
závazných právních pUedpis], včetnE stanovení jednoznačných podmínek jejich 
ochranu a režimu rozhodování o zmEnách v území ve vztahu k pUedmEt]m a 
cíl]m jejich ochrany. 
- Koncepce veUejné infrastruktury celomEstského, nadmístního i republikového 
významu – funkčnE a prostorovE ucelená a robustní koncepce celomEstské a 
regionálnE či republikovE významné veUejné infrastruktury, tedy dopravního 
systému mEsta, systému zásobování mEsta sítEmi technické infrastruktury, ale 
také systému celomEstsky, regionálnE i republikovE významného občanského 
vybavení a veUejných prostranství, to vše se zvláštním zUetelem na zajištEní vazeb 
na území StUedočeského kraje a celé České republiky. 
- Koncepce zelené infrastruktury celomEstského i nadmístního významu – 
koncepce celomEstsky významných krajinných struktur a systému zelenE, se 
zvláštním zUetelem na krajinné vazby na území v zázemí hlavního mEsta. 
- PodmínEnosti rozvoje území realizací veUejných infrastruktur celomEstského / 
nadmístního významu – zajištEní časové koordinace rozvoje území hlavního 
mEsta, resp. jeho vybraných částí a území vzhledem k nárok]m na rozvoj a 
podmínEnosti realizací celomEstsky nebo regionálnE významných systém] 
veUejné infrastruktury. 
- PodmínEnost veUejné dopravní infrastruktury celomEstského, nadmístního i 
republikového významu realizací ochranné zelenE a dalších prvk] k eliminaci 
negativních dopad] z tEchto staveb. 
 
Od]vodnEní 
ZÚR hl. m. Prahy jsou závazné pro poUizování a vydávání Územního plánu hl. m. 
Prahy a regulačních plán]. Všechny zmEny současnE platného Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy, jakož i novE poUizovaný Územní plán hl. m. Prahy 
(Metropolitní pláně musí být plnE v souladu s platnými Ěvydanýmiě ZÚR hl. m. 
Prahy, ve znEní všech jejích aktualizací. 
Praha je zároveO krajem i obcí, proto se pro Prahu poUizují a vydávají ZÚR i 
územní plán. Zatímco ve všech krajích České republiky mimo Prahu slouží 
zásady územního rozvoje pro koordinaci územnE plánovací činnosti mezi 
jednotlivými obcemi na území pUíslušného kraje, včetnE vazeb daného kraje na 
území sousedních kraj] či stát], v pUípadE hl. m. Prahy slouží ZÚR ke koordinaci 
rozvoje vlastního území hlavního mEsta, včetnE koordinace rozvoje území hl. m. 
Prahy ve vztahu k území sousedního StUedočeského kraje, zejména pak ve 
vztahu k území obcí pUiléhajících k obvodu hlavního mEsta. Ekvivalentem ke 
koordinaci územnE plánovací činnosti mezi jednotlivými obcemi v krajích mimo 
Prahu je v Praze de facto koordinace prostorových a provozních vztah] mezi 
územími jednotlivých mEstských částí. Zatímco v krajích mimo Prahu se 
záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí všechny ty, které svým 
významem, rozsahem nebo využitím ovlivOují území více obcí, v pUípadE hl. m. 
Prahy se záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí ty, které mají 
celomEstský význam Ěviz též „plocha nadmístního nebo republikového významu“ 
dle § Ň odst. Ě1ě písm. hě stavebního zákonaě. 
ZÚR hl. m. Prahy tak Ueší shodné území, jako Ueší Územní plán hl. m. Prahy, ZÚR 
hl. m. Prahy se ovšem zabývají výhradnE záležitostmi celomEstského významu, a 
tedy záležitostmi koordinujícími rozvoj území hl. m. Prahy jako celku, v 
celomEstských souvislostech a souvislostech pUesahující hranici hl. m. Prahy do 
sousedního StUedočeského kraje. ZÚR pUitom zároveO v souladu s § ň6 odst. Ěňě 
stavebního zákona “koordinují územnE plánovací činnost obcí“, v pUípadE Prahy, 
která je sama obcí, je tak povinností ZÚR v nadmístních/celomEstských 
souvislostech a vztazích stanovit jednoznačný rámec pro územní plán hlavního 
mEsta. ZÚR hl. m. Prahy stanoví účelné a hospodárné uspoUádání území hlavního 
mEsta, vymezí tedy systém center a vzájemné vztahy mezi nimi, vymezí hlavní 
rozvojová území, území krajiny anebo území s nutným specifickým pUístupem k 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
Není možné pUedjímat co nastane, až skončí platnost Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy. V současnosti se poUizuje nový ÚP hl.m. Prahy. 
ZÚR jsou platnou územnE plánovací dokumentací, zpracované dle platných 
právních pUedpis], s jasnE stanovenými požadavky na účel, obsah a podrobnost 
zpracování Ě§ ň6 SZ, §6 - 10 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. včetnE pUílohy č. 4ě. ZÚR 
nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem ÚP, RP nebo navazujícím 
rozhodnutím. 
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jejich rozvoji a pro všechna tato území stanoví podrobné podmínky a úkoly pro 
územní plánování, které musí být následnE detailnE naplnEny v územním plánu, 
resp. v regulačních plánech. 
ZÚR dále vymezí plochy a koridory nadmístního a celomEstského významu pro 
dopravní či technickou infrastrukturu, protipovodOová opatUení, územní systém 
ekologické stability či další vybrané celomEstsky významné systémy v území. 
Cílem je pUitom vytvoUit územní podmínky pro fungování a další kvalitativní i 
kvantitativní rozvoj systém] zajiš[ujících fungování hl. m. Prahy jako celku a 
integraci hl. m. Prahy do širších územních struktur sousedního StUedočeského 
kraje, potažmo celého státu. 
Projednávaný Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v podobE, v jaké je 
pUedkládán, naopak pUedstavuje zásadní ohrožení výše uvedené zásadní 
koordinační role ZÚR hl. m. Prahu ve vztahu k územnE plánovací činnosti a 
rozvoji území hl. m. Prahy. Navrhováno je vypuštEní Uady podmínek pro následné 
rozhodování o zmEnách v území a úkol] pro podrobnEjší ÚPD, nEkteré systémy v 
území zakotvené v platných ZÚR hl. m. Prahy jsou bez dalšího zd]vodnEní 
označovány za místního významu a jsou tak navrženy k vypuštEní. Namísto 
snahy o cizelaci, zpUesnEní a doplnEní dalších úkol] pro následné rozhodování o 
zmEnách v území jsou tak robustnost a koordinační role stávajícího znEní ZÚR hl. 
m. Prahy spíše oslabovány. Hrozí tak, že bez návazného územního plánu 
hlavního mEsta nebudou ZÚR hl. m. Prahy samy o sobE pUípadnE schopné sloužit 
jako relevantní podklad pro rozhodování o zmEnách v území. 
Podle platného znEní stavebního zákona skončí platnost současného Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Ěschválený ř. ř. 1řřřě dne 31. 12. 2020. 
MomentálnE v Poslanecké snEmovnE Parlamentu ČR projednávaná novela 
stavebního zákona pUedpokládá prodloužení platnosti všech územních plán] 
schválených pUed 1. 1. Ň007 do konce roku Ň0ŇŇ, tedy o další dva roky. PUijetí a 
účinnost právE projednávané novely stavebního zákona jsou však nejisté a nelze 
s nimi v tuto chvíli s jistotou počítat. 
Praha poUizuje nový Územní plán hl. m. Prahy ĚMetropolitní pláně, jeho poUízení je 
však ve značném časovém prodlení oproti p]vodnE pUedpokládanému 
harmonogramu, a proto je v současné dobE v podstatE jisté, že Metropolitní plán 
nebude účinný pUed uplynutím lh]ty účinnosti současnE platného ÚPSÚ hl. m. 
Prahy, tedy do ň1. 1Ň. Ň0Ň0. S velkou mírou pravdEpodobnosti lze pUedpokládat, 
že Metropolitní plán nebude účinný ani do pUípadné prodloužené lh]ty ň1. 1Ň. 
2022. 
S ohledem na výše uvedené Praha čelí reálné hrozbE, že od 1. 1. Ň0Ň1 nebo od 
1. 1. Ň0Ňň Ěv závislosti na pUípadné účinnosti momentálnE projednávané novely 
stavebního zákonaě bude zcela bez územního plánu. Rozhodování v území se 
pak v tom pUípadE kromE pUíslušných ustanovení stavebního zákona, zejména cíl] 
a úkol] územního plánování, a kromE Pražských stavebních pUedpis] bude Uídit 
právE zásadami územního rozvoje. 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné V. Obsah kapitoly 
aě Vyhodnocení uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na 
základE kterých byly ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení 
pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území 
 
a. 1 Zásadní pUipomínka 
Doporučujeme identifikovat všechny konkrétní nové skutečnosti, vyplývající ze 
zmEn podmínek v uplynulém období a zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení 
konkrétních vliv] identifikovaných nových skutečností na formální obsah i vEcné 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na pUípadnou 
aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR nestačí pouze uvést prostý výčet 
legislativních pUedpis] a dalších dokument], které se v uplynulém období zmEnily. 
Je nezbytné identifikovat zcela konkrétnE jednotlivé podmínky, které se zmEnou 
tEchto pUedpis] a dokument] zmEnily a formulovat vliv tEchto podmínek na 
formální i vEcný obsah ZÚR hl. m. Prahy. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období a také bude doplnEno 
vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území. 
Dále ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné a. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z novel všech 
relevantních právních pUedpis] s účinností v uplynulém období, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Doporučujeme 
pUitom zabývat se kromE uvedené novely vyhlášky č. 45Ř/Ň010 Sb., kterou se 
mEní vyhláška č. 500/Ň006 Sb. dále napU. novelou zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o 
ochranE zemEdElského p]dního fondu, novelou zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích a dalšími, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme mezi legislativními pUedpisy, 
které byly v uplynulém období zmEnEny/aktualizovány a mohly by mít vliv na 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, napU. novelu zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o ochranE 
zemEdElského p]dního fondu Ězákony č. 41/Ň015, resp.1Ř4/Ň006 Sb., kterými se 
mEní zákon č. ňň4/1řřŇ Sb.ě, nebo napU. novelu zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích Ězákon č. Ň6Ř/Ň015 Sb., kterým se mEní zákon č. 
1ň/1řř7 Sb.ě, kterým se ruší označení všech „rychlostních silnic“, a mnohé další. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Návrh aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, který vyplyne za schválené Zprávy, bude 
zpracován v souladu s platnou legislativou. 
 
 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné a. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. porovnat výsledky prognózy zpracovatele s výsledky projekce z 
ČSÚ, Ň. identifikovat konkrétní nové skutečnosti, které z nich vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
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Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedeno, že „je k dispozici 
nová Prognóza vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy“. Není objasnEno, v čem 
se zjištEní nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy liší od 
skutečností, na základE nichž byly zpracované v současné dobE platné ZÚR hl. 
m. Prahy. Není ani objasnEno, zda z nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. 
m. Prahy vyplývají nEjaké konkrétní nároky na Uešení ZÚR hl. m. Prahy. 
UpozorOujeme, že kromE prognózy zpracované pUímo v IPR existuje i Projekce 
obyvatelstva v Hlavním mEstE Praze do roku Ň050 Ěz ledna Ň014ě, zpracovaná 
jedním ze tUí renomovaných prognostických pracoviš[ v ČR - Českým statistickým 
úUadem. 

Prognóza byla zpracována Univerzitou Karlovou a jejím podkladem byly data ČSÚ. 
Prognóza byla použita proto, že obsahuje i podrobnEjší údaje než data z ČSÚ. 
Jedná se o údaje o imigraci - pUír]stky obyvatel plynoucími s dostEhování do 
Prahy z ČR i s pUedpokladem stEhování mimo ČR. Jde tedy o prognózu, která Ueší 
komplexnE pUír]stek obyvatelstva ve tUech variantách vývoje do horizontu roku 
Ň050 a tyto pUír]stky i prostorovE distribuuje v rámci obce - hl. m. Prahy. 
Vyplývá z ní, z její stUední varianty, že i nadále bude r]st počet obyvatel Prahy jako 
v posledních cca. Ň0 letech, že je tedy potUeba navržené stavby a zaUízení 
technické, dopravní i občanské vybavenosti realizovat a rozhodnE je neredukovat. 
ObdobnE se nemEní, až na výjimky - a to spíše lokální Ěmístní, na úrovni MČě, 
požadavky na rozvojové plochy, oblasti a osy. 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné a. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zd]vodnit „potUebu provEUení vymezení regionálního a 
nadregionálního ÚSES“, zejména specifikovat konkrétní nové skutečnosti, které 
vyvolávají uvedenou potUebu, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy v oblasti ÚSES. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedena „potUeba 
provEUení vymezení regionální a nadregionální úrovnE ÚSES“. 
Tato potUeba není nijak zd]vodnEna ani jinak objasnEna. Nová potUeba uvedení 
regionální a nadregionální úrovnE ÚSES do souladu s legislativou je ponEkud 
pUekvapivá, protože ÚSES byl do ZÚR hl. m. Prahy nepochybnE zpracován v 
souladu se zák. 114/1řřŇ Sb. a provádEcí vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. Není 
zUejmé, jaké nové skutečnosti pro vymezení regionálního a nadregionálního 
ÚSES vyplývají z “aktuální oborové metodiky”. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné a. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících ze 
schváleného nového Strategického plánu hl. m. Prahy, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme napUíklad Strategický plán 
hlavního mEsta Prahy, schválený Zastupitelstvem hl. m. Prahy Ň4. 11. Ň016. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Nejedná se o novou skutečnost/podmínku. 
Strategický plán, neboli plán rozvoje obce je nástrojem majetkové politiky a 
oborových politik mEsta. 
Nejedná se o nový Strategický plán hl.m. Prahy ale o ůktualizaci Strategického 
plánu Ň00Ř. 
Z výstup] obsažených v aktualizaci Strategického plánu nevyplývá žádná nová 
podmínka, která by mEla být Uešena ůktualizací ZÚR hl.m. Prahy. 
 
 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné a. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení relevantní judikatury správních soud] k 
návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, kterými se vydávají ZÚR, resp. 
aktualizace ZÚR, v uplynulém období, včetnE specifikace konkrétních nových 
skutečností, které z judikatury pro Uešení ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
judikatury správních soud] k návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, 
kterými se vydávají ZÚR, resp. aktualizace ZÚR, v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Právní Uád je v ČR hierarchicky uspoUádán - právo Evropské unie, ústavní 
poUádek, mezinárodní smlouvy, zákonné právní pUedpisy a podzákonné právní 
pUedpisy. Judikatura není pramenem práva. Judikatura upUesOuje výklad zákon], 
ale nejsou to zákony ani podzákonné právní pUedpisy. 
Tato problematika není součástí Zprávy. 
 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné a. 7 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z rozvoje 
StUedočeského kraje v uplynulém období, se zamEUením na koordinaci ZÚR hl. m. 
Prahy se ZÚR StUedočeského kraje a se zohlednEním Integrované strategie pro 
ITI Pražské metropolitní oblasti. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
rozvoje StUedočeského kraje v uplynulém období, zejména pak z rozvoje 
bezprostUedního zázemí hl. m. Prahy. 
V této souvislosti pUipomínáme, že v uplynulém období došlo ke zrušení nEkterých 
částí ZÚR StUedočeského kraje, včetnE napU. zrušení plochy rozvoje letištE Praha 
– RuzynE, silničního okruhu kolem Prahy v severozápadním a severovýchodním 
sektoru či koridoru železniční tratE č. ŇŇ1: úsek Praha – Strančice, s velmi úzkými 
vazbami na území hl. mEsta Prahy. MomentálnE je projednávána ůktualizace č. Ň 
ZÚR StUedočeského kraje, která výše uvedené soudem zrušené části ZÚR 
StUedočeského kraje novE vymezuje. 
Dále pUipomínáme existenci ITI Pražské metropolitní oblasti Ěviz https://rsk-
sk.cz/integrovane- nastroje/iti-prazske-metropolitni-oblasti/). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavky nebudou akceptovány. 
PoUizovaná ůktualizace č. Ň ZÚR StUedočeského kraje je v souladu s platnými 
ZÚR hl.m. Prahy. 
Vyhodnocení koordinace se ZÚR StUedočeského kraje není pUedmEtem Zprávy. 
ITI - Integrované územní investice ĚIntegrated Territorial Investmentsě jsou 
nástrojem EU v rámci programovacího období Ň014-2020, kdy jsou investice 
smEUovány do tzv. Metropolitních region]. V pUípadE Prahy jde o spolupráci se 
StUedočeským krajem a obcemi kolem Prahy, kde ve vymezeném regionu lze 
použít ITI k financování projekt] , ale jen v souladu se strategií ITI pro metropolitní 
region Prahy a StUedních Čech. Jde o nástroj finanční, který je smEUován do tUí 
oblastí Ěškolství, ochrana proti povodním, dopravní stavby- napU. P+Rě a vEtšina 
investic je realizována na území StUedočeského kraje. PUímý vliv ITI na územní 
plánování respektive na aktualizaci ZÚR a jejich naplOování není. 
 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné a.Ř Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území, včetnE 
formulace závEr], zda zmEny podmínek za uplynulé období vyvolávají 
pUedpokládaný negativní dopady na udržitelný rozvoj území a pUípadnE jaké. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v]bec provedeno 
„vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území“. 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se v této vEci nelze odkázat na 
stanovisko pUíslušného orgánu ochrany životního prostUedí, poUizovatel Zprávy o 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Poslední odstavec v kapitole aě Zprávy bude pUeformulován. 
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uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy na základE vyhodnocení 
podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, vyhodnotit pUípadný negativní 
vliv tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území. PUíslušný orgán ochrany životního 
prostUedí posuzuje pUípadné negativní vlivy vyplývající ze zmEn podmínek v 
uplynulém období pouze na životní prostUedí, resp. na evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti. 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné VI. Obsah kapitoly 
bě Problémy k Uešení v ZÚR vyplývající z územnE analytických podklad] 
 
b.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme kapitolu bě zpracovat d]slednE a UádnE na základE rozboru 
„Problém] k Uešení nástroji územního plánování“ provedeného v kapitole 1111 ň. 
ůktualizace ÚůP hl. m. Prahy. Zvláštní zUetele jsou hodny zejména následující 
„problémy k Uešení nástroji územního plánování“ : 
- ůbsence koordinace rozvoje bydlení a dalších aktivit v rámci mEsta a 
pUímEstského území Ěs. 5ě; 
- neúplná a nedostatečná kapacita dopravní a technické infrastruktury v rámci 
metropolitního regionu a Ěnedostatečnáě návaznost na hlavní evropské sítE Ěs. 5ě; 
- zvýšení významu železnice v regionální dopravE Ěs. 5ě; 
- problém stanovení zd]vodnEného limitu r]stu počtu obyvatel Prahy a jejích 
mEstských částí s ohledem na omezení vyplývající z pUírodních podmínek, zdroj], 
dopravní obsluhy a životního prostUedí Ěs. 7ě; 
- nedostatek les] s ohledem na potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského 
kraje, vysoká rekreační zátEž stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch Ěs. 7ě; 
- celkové pUetížení centra mEsta dopravou, nepUíznivé prostorové aspekty 
dopravních staveb Ěs. řě; 
- dlouhodobE nedokončené koncepce významných mEstských lokalit a sídlištních 
založení, nedostatečné využití jejich potenciálu Ěs. řě; 
- vznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené mEstské prostUedí a 
generující zvýšené nároky na dopravní obsluhu Ěs. 11ě; 
- tlak na novou pUevážnE monofunkční zástavbu v nezastavitelném území, kde do 
budoucna není zajištEna kvalitní kolejová veUejná doprava a tím zvyšující se 
nároky na individuální automobilovou dopravu ĚnapU. Šeberov, HrnčíUe, Újezd, 
KUeslice, Pitkoviceě Ěs. 15ě; 
- neexistence značné části Pražského okruhu zp]sobuje pUetrvávající zatížení 
území mEsta tranzitní automobilovou dopravou Ěs. 15ě; 
- absence kvalitních tangenciálních Ěkolejovýchě spojení MHD mezi jihozápadní a 
jižní částí mEsta, mezi severozápadní a severní částí mEsta mimo oblast 
rozšíUeného celomEstského centra, která by pUispEla k odlehčení dopravního 
systému v centru mEsta Ěs. 15ě; 
- chybEjící další kapacitní kolejové propojení v jižní části Prahy s centrem mEsta, 
které by snížilo rozsah autobusové MHD a nabídlo rovnEž alternativní trasu pro 
pUípad opravy Nuselského mostu Ěs. 15ě; 
- nedokončená pUestavba železničního uzlu Praha, omezená kapacita 
železničního uzlu Balabenka ve vztahu k Novému spojení, komplikované 
podmínky pro zkapacitnEní železničního uzlu Praha v centrální oblasti mEsta Ěs. 
15); 
- absence železničního propojení letištE Praha/RuzynE a kvalitního železničního 
spojení Praha–Kladno (s.15); 
- nekoordinovaný postup pUi rozvoji velkých komerčních a logistických aktivit v 
kontaktním území Prahy Ěs. Ň0ě; 
- nedostatečná podpora vzniku polyfunkční struktury mEstské zástavby v 
mEstských a čtvr[ových centrech, která je zárukou lepších podmínek pro 
celodenní bezpečnost Ěs. Ň0ě; 
- vytvoUit podmínky pro posílení vodárenské infrastruktury ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- zajistit územní podmínky pro umístEní potUebných plošných zaUízení a liniových 
vedení elektrizační soustavy Ěs. 17ě; 
- vytvoUit podmínky pro zkapacitnEní plnE菜  vyažených nebo pUeažených lokálních 
ČOV nebo pUepojení na stokový systém hl. m. Prahy ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- a omezovat kompaktní urbanizaci v okrajových částech Prahy a vytvoUit 
podmínky pro možnost realizace protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru (s. 17). 
 
Od]vodnEní 
V kapitole bě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden pouze 
jeden problém vyplývající ze ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. 
m. Prahy. V kapitole 11ň1 ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy je pUitom uvedeno 
celkem 1Ň okruh] problém] k Uešení v územnE plánovacích dokumentacích. 
VýbEr pouze jednoho problému není nijak objasnEn, stejnE tak jako není 
objasnEno, proč se Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nezabývá dalšími 
problémy k Uešení uvedenými v ň. aktualizaci ÚůP hl. m. Prahy relevantními pro 
Uešení v ZÚR. Pro účely vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUitom nejsou 
využity ani „Problémy k Uešení nástroji územního plánování“ formulované pro 
jednotlivé tematické okruhy v kapitole 1111 sekce 1100 „Hodnoty a problémy“ ň. 
aktualizace ÚůP hl. m Prahy. 
Z provedené hlubší analýzy ň. aktualizace ÚůP hl. m Prahy lze s jistotou 
konstatovat, že uvedení jediného problému uvedeného ve ZprávE o uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. m. Prahy není dostatečným vyhodnocením 
problém] k Uešení v ZÚR vyplývajících z ÚůP. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Kapitola bude rozšíUena a budou konkretizovány problémy vyplývající z aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR hl. m. Prahy Ueší jen vybrané 
problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR náležetě. 
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57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné VII. Obsah kapitoly 
cě Vyhodnocení souladu ZÚR s Politikou územního rozvoje ČR 
 
c.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
republikovými prioritami územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území stanovenými v Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1, 
schválené vládou ČR dne 15. 4. Ň015. Požadujeme Ň. formulovat konkrétní 
požadavky na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1. PUitom Požadujeme 
zamEUit se na návrh implementace novE stanovených republikových priorit č. 
Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uvedeno prosté konstatování, 
že „v rámci zpracování ůktualizace ZÚR bude provEUen soulad s republikovými 
prioritami PÚR ČR“. To nelze považovat za naplnEní požadavku § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. „vyhodnotit soulad ZÚR s politikou územního rozvoje“. Konstatování 
pUitom pUedjímá, že platné ZÚR hl. m. Prahy nejsou v souladu s PÚR ČR a že je 
tak nutné poUídit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Návrh na poUízení aktualizace ZÚR 
pUitom má vyplynout až z povedeného vyhodnocení souladu ZÚR s platnou 
Politikou územního rozvoje ČR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné c. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
obecnými kritérii a podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro 
územní plánování uvedenými v čl. ĚňŘě a v čl. Ěňřě PÚR ČR ve znEní její 
ůktualizace č. 1. 
Požadujeme Ň. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
úkoly pro územní plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro 
Metropolitní rozvojovou oblast Praha. 
 
Od]vodnEní 
Nelze se spokojit se závEry vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s vymezením 
rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí dle PÚR ČR, které se 
omezují na požadavek na pUejmenování rozvojové oblasti OB1. 
UpozorOujeme, že v ůktualizaci č. 1 PÚR došlo k aktualizaci a doplnEní nEkterých 
obecných kritérií a podmínek pro rozhodování o zmEnách v území uvedených v čl. 
ĚňŘě a úkol] pro územní plánování uvedených v čl. Ěňřě PÚR ČR. 
UpozorOujeme dále, že v ůktualizaci č. 1 PÚR ČR byly pro Rozvojovou 
metropolitní oblast Praha stanoveny novE tUi úkoly pro územní plánování. Návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR se má mimo jiné zabývat i vyhodnocením plnEní úkol] 
pro územní plánování stanovených v PÚR ČR pro pUedmEtnou Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, by[ by mElo být konstatováno, že nEkterý z úkol] pro 
územní plánování dosud nebyl zodpovEdnými orgány splnEn ĚnapU. že zatím 
nebyla poUízena požadovaná územní studieě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
1. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s obecnými kritérii a 
podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro územní plánování 
stanovenými v platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy 
součástí od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEno jaké články jsou oproti PÚR ČR Ň00Ř v platné PÚR 
zmEnEny. 
Ň. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s úkoly pro územní 
plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné c.ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení pUípadných širších územních vliv] vymezení 
nové rozvojové osy OS5a Rozvojová oblast Praha – Jihlava v Aktualizaci č. 1 
PÚR ČR na strukturu, infrastrukturu a obslužnost území hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
UpozorOujeme, že v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR ke zmEnE zaUazení území hl. 
m. Prahy ve struktuUe osídlení ČR, byla novE vymezena rozvojová oblast OS5a 
Rozvojová oblast Praha – Jihlava podél dálnice D1. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Tato osa se území hl.m Prahy netýká v souladu s vymezením rozvojové osy OS5a 
v PÚR ČR, v platném znEní: "Obce mimo rozvojové oblasti s výraznou vazbou....". 
Celé území Hl.m. Prahy je v PÚR ČR, v platném znEní, vymezeno jako rozvojová 
oblast OB 1 Metropolitní rozvojová oblast Praha. 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné VIII. Obsah kapitoly 
dě Vyhodnocení návrh] mEstských částí na aktualizaci ZÚR 
 
d.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zapracovat do kapitoly dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
kromE požadavk] mEstských částí uplatnEných v rámci projednání návrhu Zprávy 
o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy rovnEž návrhy a podnEty na aktualizaci ZÚR hl. 
m. Prahy týkající se jednotlivých mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 
Požadujeme k tomu využít zejména bohatou agendu pr]bEžných konzultací 
rozpracovaného návrhu nového Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s 
mEstskými částmi. 
 
Od]vodnEní 
V kapitole dě Zprávy o uplatOování ZÚR se obvykle kromE požadavk] mEstských 
částí uplatnEných ve lh]tE pro projednání Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
uvádEjí též návrhy a požadavky mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR v uplynulém období. Je 
nepochybné, že Uada návrh] na aktualizaci ZÚR z pohledu mEstských částí 
jednoznačnE vyplývá napU. z konzultací rozpracovaného návrhu nového 
Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s mEstskými částmi. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
PoUizovatel neobdržel žádné požadavky MČ na aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy. 
Vzhledem k rozdílní podrobnosti ÚP a ZÚR není možné pUipomínky vznesené v 
rámci konzultací k novému Územnímu plánu hl.m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě 
použít k Zásadám územního rozvoje hl.m  Prahy. Tyto konzultace probíhaly nad 
rámec zákonem stanoveného postupu mezi zpracovatelem ÚPD a MČ, bez účasti 
poUizovatele. Tato jednání se týkala pouze návrhu Uešení Metropolitního plánu a 
byla mimo proces poUizování ÚPD. 
 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné IX. Obsah kapitoly 
e) Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR, vč. požadavk] 
na VVURÚ, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování nových 
ZÚR, vč. požadavk] na VVURÚ 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
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e.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUed vlastní formulací požadavk] a podmínek pro zpracování návrhu 
aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR zpracovat UádnE a úplnE 
kapitoly aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR musí být vždy formulována na základE 
podrobného a úplného vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období 
zpracovaného v kapitolách aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR. ZávEry 
vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě, 
bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR jsou základním podkladem pro formulaci 
dalšího postupu, včetnE konkrétních požadavk] a podmínek pro zpracování 
návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR. 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedené v kapitolách aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je neúplné a není proto dostatečné pro 
formulaci jednoznačných a zd]vodnitelných požadavk] a podmínek pro 
zpracování návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR 

Ve ZprávE budou v podrobnosti náležející dokumentaci ZÚR doplnEny kapitoly aě, 
b), c) a d) dle uplatnEných vyjádUení, pUipomínek a požadavk]. 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné e. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme na úvod kapitoly eě doplnit stručné shrnutí hlavních závEr] a zjištEní 
z kapitol aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, včetnE porovnání 
možností dalšího postupu a zd]vodnEní, proč je požadovaná právE aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy a v jakém rozsahu. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má mimo jiné na základE vyhodnocení 
uplatOování ZÚR provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR 
objasnit závEry vyhodnocení zmEn podmínek v území v uplynulém období a 
navrhnout a zd]vodnit další postup územnE plánovací činnosti ve vztahu k ZÚR 
Ěbez požadavk] na úpravu Uešení ZÚR / požadavky na aktualizaci ZÚR / 
požadavky na poUízení zcela nových ZÚRě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Vzhledem k tomu, že ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé 
schválené Zprávy body aě až hě, nebudou hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě 
Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné e. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zakomponovat do požadavk] na zpracování aktualizace ZÚR nebo 
nových ZÚR d]slednE všechny požadavky na formální i vEcné Uešení ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývající z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má v souladu s § ř Vyhlášky č. 500/Ň006 
Sb. obsahovat požadavky na všechny úpravy ZÚR. Tada závEr] a zjištEní z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období uvedených v 
kapitolách aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v kapitole 
e) uvedena. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Jak bylo uvedeno výš  Ěviz. pUedchozí odstavecě, vzhledem k tomu, že ůktualizace 
ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé schválené Zprávy body aě až hě, nebudou 
hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné e. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme striktní a definitivní požadavky na úpravy textu ZÚR zobecnit a 
ponechat tak dostatečnou volnost zpracovateli a poUizovateli aktualizace ZÚR pro 
provEUení úprav text] v potUebných vEcných souvislostech. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR obsahuje v bodech ň., 4. a 5. zcela striktní 
a definitivní požadavky na dílčí formulační zmEny textu, uvedené jako vlastní 
zmEnový text aktualizace ZÚR. Takový postup je v praxi dosti neobvyklý, návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR tak zcela nepodloženE a neod]vodnEnE pUedjímá 
vlastní vEcné Uešení aktualizace ZÚR a výsledek procesu poUizování aktualizace 
ZÚR a nedává tak projektantovi ani poUizovateli aktualizace ZÚR možnost 
potUebné zmEny textu v rámci procesu zpracování aktualizace ZÚR d]kladnE 
provEUit a promyslet ve všech potUebných vEcných souvislostech. 
UpozorOujeme, že takto striktní a definitivní pojetí požadavk] na formulační 
úpravy textu ZÚR v rámci Zprávy o uplatOování ZÚR zakládá reálný problém pUi 
vypoUádání souladu Uešení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy s požadavky na 
aktualizaci ZÚR v pUípadE, kdy se nakonec jednotlivé formulace textu ZÚR v 
návrhu aktualizaci ZÚR zmEní a když se zpracovatel od nich tedy jakkoli odchýlí 
Ěcož lze pUedpokládatě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude zapracován. 
- Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné e. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy z výše uvedených právních pUedpis] a ÚůP Ěviz též kapitola bě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahyě, včetnE specifikace konkrétních 
požadavk] na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden požadavek na 
„opravy a upUesnEní v textové a grafické části ve smyslu zákona č. ň50/Ň01Ň Sb. 
Ěnovela stavebního zákonaě, platného znEní vyhlášky č. 500/Ň006 Sb., ÚůP hl. m. 
Prahy a Pražských stavebních pUedpis]“ a dále „upUesnEní formulací textové části 
a formální úpravy výkres].“ Není zUejmé, o jaké konkrétní opravy se má jednat, v 
jakém rozsahu a s jakými dopady na vEcné i formální Uešení ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 
Problematiku ÚůP Ueší kapitola bě, která bude rozšíUena a budou konkretizovány 
problémy vyplývající z aktualizací ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR 
hl. m. Prahy Ueší jen vybrané problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR 
náležetě. 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné e. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývají z republikových priorit územního plánování, jejichž znEní bylo 
podstatnEji upraveno nebo novE doplnEno v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR. 
PUitom Požadujeme zamEUit se zejména na návrh implementace novE 
stanovených republikových priorit č. Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní 
republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR hl. m. Prahy. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
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Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden toliko obecný 
požadavek zohlednit v 1. kapitole ZÚR hl. m. Prahy priority stanované v PÚR ČR. 
Vycházíme z pUedpokladu, že současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1, byly vydány v souladu s tehdy platnou PÚR ČR z roku Ň00Ř. V 
uplynulém období, konkrétnE 15. 4. Ň015, byla vydána ůktualizace č. 1 PÚR ČR, 
ve které bylo podstatnEji aktualizováno nebo novE doplnEno znEní následujících 
republikových priorit územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území: 
(14a), (16), (16a), (17), (20a), (23), (24), (24a) a (29). 

platném znEní PÚR bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 
 
 
 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné e. 7 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR navrhuje v bodE Ň. bez náhrady zrušit 
kapitolu Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
„Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy“ s od]vodnEním, že její jednotlivá 
ustanovení jsou obsažena v jednotlivých konkrétních kapitolách ZÚR. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, která ustanovení kapitoly Ň. současnE 
platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou obsažena v 
konkrétních kapitolách ZÚR hl. m. Prahy nebo jsou s nimi v rozporu, zejména s 
ohledem na nezbytnost dosažení souladu obsahu ZÚR hl. m. Prahy s platnou 
legislativou. 
 
Od]vodnEní 
Toto obecné od]vodnEní nelze považovat za adekvátní, protože ustanovení 
kapitoly Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
jsou aplikovaná bez rozdílu na celém území hl. m. Prahy, zatímco jednotlivé 
konkrétní kapitoly současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 vymezují podmínky pro vymezená území hl. m. Prahy Ěspecifické 
oblasti nadmístního a celomEstského významu, transformační oblasti, nadmístnE 
významné rozvojové osy a oblastiě. Součástí kapitoly Ň. současnE platných ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou ustanovení naplOující základní 
požadavky pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb.: zejména odst. 1 písm. aě 
„stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území včetnE zohlednEní priorit stanovených v Politice územního rozvoje“; odst. 1 
písm. eě „upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území kraje“; a odst. 1 písm. hě „stanovení 
požadavk] na koordinaci územnE plánovací činnosti obcí a na Uešení v územnE 
plánovací dokumentaci obcí, zejména s pUihlédnutím k podmínkám obnovy a 
rozvoje sídelní struktury.“ Je možné, že nEkterá ustanovení v kapitole 2. jsou 
duplicitnE obsažena v kapitole Ř. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy Ěv ní jsou 
také nEkteré celomEstské zásadyě, ale u nich tUeba duplicitu prokázat, a to 
srovnáním formulací jednotlivých konkrétních zásad. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné e.Ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 7 vEnovaném 
„ZpUesnEní ploch a koridor] vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridor] 
nadmístního a celomEstského významu“ stanovuje nezbytnost provEUení a 
nového vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. Požadujeme 1. 
doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUehled zmEnEných 
metodických a legislativních podmínek a vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy, které zd]vodní potUebu provEUení vymezení ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni na území hl. m. Prahy. Ň. v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy požadujeme uvést konkrétní požadavky a podmínky pro aktualizaci 
vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. 
 
Od]vodnEní 
PotUeba nového vymezení ÚSES ovšem z obsahu kapitoly cě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nevyplývá. Je pUitom argumentováno nutností uvést 
vymezení systému ÚSES do souladu „s legislativním rámcem, oborovými 
metodikami a reálnými podmínkami v území“. V kapitole aě „Vyhodnocení 
uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na základE kterých byly 
ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území“ Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy potUebu provEUení vymezení ÚSES na 
nadregionální a regionální úrovni konstatuje bez uvedení zmEn legislativních a 
metodických podmínek, na základE kterých byl ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni vymezen v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 a/nebo vyhodnocení zkušeností pUi uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, 
ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Zd]vodOování zmEn konkrétních prvk] 
regionálního ÚSESpotUebou „uvedení dosouladu s legislativnímrámcem“ 
považujeme za zavádEjící, protože stávající podoba ÚSES byla do platného 
územního plánu začlenEna v souladu se zákonem č. 114/1řřŇ Sb. i provádEcí 
vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. ObdobnE považujeme za zavádEjící odkaz na „aktuální 
oborovou metodiku“, nebo[ fakt jejího vydání sám o sobE nelze považovat za 
argument pro zpochybnEní platného ÚSES nota bene pouze jeho vybraných částí. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 
 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné e. ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE Ř. navrhuje pUi 
upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot, že tyto územní podmínky budou pUi aktualizaci „upraveny s 
ohledem na požadavek hospodárného a intenzivního využití zastavEného území s 
d]razem na využití ploch brownfields a ploch pUestavby a s ohledem na 
požadavek omezit rozšiUování zastavitelného území do krajiny” a že podkladem 
pro úpravu tEchto podmínek budou využity výsledky poUizovaných aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Ve ZprávE není uvedeno, že existující koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR 
hl. m. Prahy je nedostatečná a bude tudíž mEnEna. 
V tomto bodu se jedná pouze o úpravu kapitoly Ř - UpUesnEní územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních a civilizačních hodnot v platných 
ZÚR, vzhledem k podrobnosti dokumentace ZÚR, s využitím ůktualizace ÚůP a 
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Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají ve vztahu k 
podmínkách koncepce ochrany a rozvoje hodnot území hl. m. Prahy pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na aktualizaci ZÚR 
hl. m. Prahy ve vztahu k podmínkám koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy tímto bodem implikuje, že existující 
koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 je nedostatečná, aniž toto prokázal ve svých kapitolách aě, až dě. 
ZároveO v bodE e/Ň navrhuje bez náhrady zrušit kapitolu Obecných zásad 
územního rozvoje hl. m. Prahy. Není proto zjevné, do jakých kapitol ZÚR hl. m. 
Prahy a jakým zp]sobem budou výše zmínEné úpravy zapracovány a k jak 
rozsáhlým a podstatným zmEnám ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 
1 v by d]sledku navržených úprav mElo dojít. 

také v d]sledku revize Kapitoly Ň. Nejedná se o zmEnu koncepce, ale pouze o 
formulační úpravu. 
Jak již bylo uvádEno v pUipomínkách výše, Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné e.10 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ř. konstatuje, že obsah 
kapitoly bude naplOovat požadavky Evropské úmluvy o krajinE. Česká republika 
podepsala Evropskou úmluvu o krajinE ve Štrasburku ŇŘ. listopadu 2002. 
Požadujeme 1. pUednE doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 
s Evropskou úmluvou o krajinE a specifikovat, v čem se ve vztahu k Evropské 
úmluvE o krajinE zmEnily podmínky, na jejichž základE byly současné platné ZÚR 
hl. m. Prahy vydány. 
Ň. v návaznosti na vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní 
ůktualizace č. 1 s Evropskou úmluvou o krajinE požadujeme ve formulaci bodu ř. 
kapitoly e) Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnE specifikovat, jaké 
konkrétní požadavky a podmínky vyplývají na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do 
souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Česká vláda usnesením č. 104ř/Ň00Ň z Uíjna Ň00Ň uložila ministerstvu životního 
prostUedí, ministerstvu zemEdElství, ministerstvu kultury, ministerstvu pro místní 
rozvoj a ministerstvu školství, mládeže a tElovýchovy, aby zabezpečila 
uplatOování úmluvy v praxi. Vymezit typy krajin podle stanovených cílových 
charakteristik a stanovit cílové charakteristiky kraji, včetnE územních podmínek 
pro jejich zachování nebo dosažení, v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE č. 
1ň/Ň005 Sb. m. s., vyplývá z pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. již od roku 
Ň007. Máme tak za to, že i současnE platné ZÚR hl. m. Prahy mEly být 
zpracovány v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE. Z bodu ř. Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není s ohledem na výše uvedené zUejmé, v čem 
současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 neodpovídají 
Evropské úmluvE o krajinE a jaké konkrétní požadavky a podmínky na uvedení 
ZÚR hl. m. Prahy do souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
ZÚR hl.m. Prahy v platném znEní nejsou v rozporu s Evropskou úmluvou o krajinE. 
Vzhledem k nové metodice - Metodika pro poUizování a zpracování zásad 
územního rozvoje v kontextu Evropské úmluvy o krajinE ĚČZÚ v Praze, Fakulta 
životního prostUedí; 6.1.Ň014ě- je v návrhu Zprávy navržena aktualizace pUíslušné 
kapitoly 9. 
 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné e.11 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 10. konstatuje potUebu 
provEUení rozsahu veUejnE prospEšných staveb a opatUení dle „zmEn v 
aktualizovaných částech ZÚR“. Požadujeme ve formulaci bodu 10. kapitoly e) 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, v návaznosti na vyhodnocení uplatOování 
ZÚR v uplynulém období provedeném v kapitolách aě až dě konkrétnE 
specifikovat, jaké konkrétní VPS a VPO mají být pUedmEtem provEUení v 
aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodu ň. explicitnE nenavrhuje 
konkrétní zmEny v kapitolách vEnujících se rozsahu VPS a VPO. ZároveO ovšem 
v bodech 5. a 6. uvádí výčet koridor] technické a dopravní infrastruktury, u nichž 
by mElo dojít ke zmEnE zp]sobu zapracování do aktualizovaných ZÚR hl. m. 
Prahy,v bodE 7. zd]vodOuje potUebu zmEn ve vymezení ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni, včetnE uvedení nEkterých konkrétních prvk], u nichž se 
pUedpokládají zmEny ve vymezení. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
VPS budou odstranEny u již realizovaných prvk] dopravní infrastruktury napU. 
prodloužení metra trasy ů do Motola - Z/50Ň/DM. U prvk] technické infrastruktury -  
bude grafické vymezení prvk] VPS upraveno, dle aktuálních podklad]. 
VPO budou upraveny v celé kapitole ÚSES, dle nového vymezení. 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné e.1Ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje zrušit bez 
náhrady nadmístní rozvojové oblasti 
- R/1 ŠtErboholy – Dolní MEcholupy – Dubeč a 
- R/1 LetOany – Avia. 
Požadujeme ve formulaci bodu ň. kapitoly eě vyjasnit, zda a v jakém rozsahu má 
být kapitola ň. ZÚR hl. m. Prahy upravena. Zd]vodnEní nezbytnosti úprav 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí území hl. m. Prahy by pUitom mElo 
vycházet z výsledk] zjištEní kapitol aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období obsažené v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k potUebE nového 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí nevyjadUuje. Není proto zjevné, z 
jakých d]vod] by mElo dojít k vypuštEní tEchto kapitol ze ZÚR hl. m. Prahy. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
V kapitole ň jsou navrženy ke zrušení rozvojová oblast ň.1.1 a transformační 
oblast ň.Ň.1. U oblasti ň.1.1. ŠtErboholy - Dolní MEcholupy - Dubeč ĚR/1ě došlo k 
nenaplnEní pUedpoklad], které byly potUebné k rozvoji tzv. Východního mEsta. Jde 
zejména o ukončení trasy metra v Depu HostivaU Ětedy nenapojení rozvojové 
oblasti na kapacitní dopravu - metroě, pUehodnocení dosavadního vývoje, kdy v 
tomto území je udržitelnEjší rozvoj jednotlivých mEstských částí se zachováním 
pUímEstského charakteru, což souvisí s rozvojem v jiných částech Prahy a 
naplnEním potenciálu v transformačních plochách uvnitU Prahy. ZároveO je tímto 
krokem u rozvojové oblasti ň.1.1. sledována i ochrana otevUené krajiny, zvýšení 
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rekreačního potenciálu ve východní části mEsta s využitím prvk]m okolo vodní 
nádrže Slatina která má pUírodE blízký charakter a je významná i z hlediska 
ochrany pUírody. 
U oblasti ň.Ň.1. LetOany -Avia ĚT/1ě nedošlo k naplnEní očekávání a území je stále 
využíváno Ěz vEtší částiě k produkci, skladování a obchodu, nelze tedy naplnit 
pUedpoklad transformace území v plnohodnotnou mEstkou čtvr[. Naopak je 
potUeba v Praze zachovat plochy pro výrobu, obchod a skladování - jejich úbytek 
Ěsouvisející i s ochranou bydlení a limity, které potom plynou na okolní výstavbuě 
m]že mít negativní vliv na zásobování, city logistiku i hospodáUství mEsta v 
dlouhodobém horizontu. 
 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné e.1ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. obsahuje požadavek 
na zrušení ř rozvojových oblastí zelenE z celkových 11 rozvojových oblastní 
zelenE vymezených v ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Platné 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom explicitnE konstatují, že jedním z celomEstských 
problém] k Uešení nástroji územního plánování je „nedostatek les] s ohledem na 
potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského kraje, vysoká rekreační zátEž 
stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch“ Ěkap. 1111, s. 7ě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní vEtšiny rozvojových 
oblastí zelenE, zejména s ohledem na zásadní význam ZÚR hl. m. Prahy pro 
koordinaci systému sídelní i krajinné zelenE na území hl. m. Prahy v poUizovaném 
novém Územním plánu Prahy ĚMetropolitním plánuě. PUípadné vypuštEní vEtšiny 
rozvojových oblastí zelenE musí vyplynout z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE zd]vodnEno, mj. s ohledem na 
problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR Prahy se v kapitolách aě až dě k rozvojovým 
oblastem zelenE pUitom v]bec nevyjadUuje. Není proto zUejmé, na jakém základE 
bylo stanoveno, že se jedná o lokality „spíše lokálního významu“, vzhledem k 
tomu, že rozvojové oblasti zelenE navržené ke zrušení, zasahují na území více 
mEstských částí hl. m. Prahy. Podle hrubého odhadu odečtem z pUíslušného 
výkresu platných ZÚR hl. m. Prahy je rozloha jednotlivých oblastí navržených ke 
zrušení cca 40 – 100 ha. To rozhodnE nesvEdčí jejich údajnému „spíše lokálnímu 
významu“. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné e.14 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. zp]sobem mEní 
zp]sob vymezení, rozsah a prostorové uspoUádání stávající Specifické oblasti 
celomEstského centra. Specifická oblast celomEstského centra je v kap. 4.1. ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. vymezena takto: „Oblast stávajícího 
celomEstského centra zahrnuje území Památkové rezervace v hlavním mEstE 
Praze ĚPPRě a navazující části historických čtvrtí Vinohrady, Smíchov, Holešovice 
a Karlín Ě…ě”. 
Požadujeme ponechat současné vymezení Specifické oblasti celomEstského 
centra. Návrh na rozšíUení území Specifické oblasti celomEstského centra zcela 
popírá princip polycentrického uspoUádání Prahy, když neod]vodnEnE neúmErnE 
plošnE rozšiUuje území vlastního celomEstského centra. 
 
Od]vodnEní 
Území LibnE a Vysočan, která mají být podle návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy do Specifické oblasti CelomEstského centra doplnEna, na území PPR 
nenavazují a ani s ním nijak úzce nesouvisí. Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy se pUitom k potUebE nového vymezení SO na území hl. m. Prahy v 
kapitolách aě až dě nevyjadUuje. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu SO 
stávajícího celomEstského centra vyvolán. Jedním z princip] udržitelného rozvoje 
hl. m. Prahy uvedených v platných ÚůP ĚŇ014ě je pUitom „Podpora 
hierarchizované polycentrické struktury mEsta“. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Vymezení celomEstského centra je chápáno jako vymezení hierarchicky 
nejvyššího centra, které by mElo v čase nar]stat co do kvality i kvantity rozvoje 
Prahy. CelomEstské centrum nelze vnímat v Ň1. století úzce, tedy jen jako 
Pražskou památkovou rezervaci a tEsnE pUilehlá území. S rozvojem Prahy i po 
roce 1řŘř narostl počet obyvatel, dojíždEjících i student], kteUí zpravidla využívají 
právE centrum mEsta. K odlehčení tlaku na rozvoj uvnitU PPR je potUeba učinit 
nEkolik krok], mezi které patUí i rozšíUení celomEstského centra. Tím ale není 
porušena polycentričnost mEsta - resp. rozvoj lokálních center s místní 
vybaveností. Území LibnE a Vysočan vykazuje značný transformační potenciál a 
jde o území, které je dobUe napojeno na systémy veUejné dopravy a nachází se v 
blízkosti historického jádra Prahy. Jde o podporu kvalitní transformace s cílem 
zajištEní adekvátních služeb pro hlavní mEsto jako celek a tím ke zlepšení živote 
jeho obyvatel i návštEvník], v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné e.15 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. obsahuje požadavky 
na konkrétní formulační zmEny v kapitolách 
- 4.3.2 Radotínské údolí Ězrušení úkol] navrhnout postupné rekultivace lom] a 
návaznost na pUilehlou část Pražského regionu pro podrobnEjší ÚPDě, 
- 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol Ězrušit úkol pro podrobnEjší ÚPD vyUešit 
nárazníkové pásmo mezi obytnými a pUírodními plochami) a v 
- 4.5 Údolní niva Vltavy a Berounky ĚnovE chránit prostorový charakter nábUeží a 
pr]hledy, nikoliv již panorama mEstaě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na zmEny textové části nejsou zd]vodnEny v jednotlivých 
požadavcích, ani v obsahu kapitol aě až dě návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 na s. 7 konstatují „nedostatečné 
zajištEní územní ochrany pUírodnE hodnotných ploch“; „nedostatečné vazby do 
StUedočeského kraje“ a „nedostatečnou ochranu krajinných dominant a pohledovE 
exponovaných svah], podílejících se na jedinečnosti obrazu mEsta“ a potUebu 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky nebudou akceptovány. 
ůd. 4.ň.Ň. Radotínská jezera - Nástroji podrobnEjší ÚPD nelze dosáhnout 
rekultivace lom]. Není upuštEno od rekultivace lom] v této oblasti, podmínka je 
obsažena v bodE cě v Podmínkách pro následné rozhodování o zmEnách v území. 
ZÚR Ueší z principu návaznosti na okolí, tedy i na pUilehlou část Pražského 
regionu, proto je tato podmínka nadbytečná. 
Ad. 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol - Jde o území, které je zaUazeno do zastavEného 
území v souladu se SZ, uvedené území je součástí intravilánu 1ř66. Požadavek 
nárazníkového pásma není možné vzhledem k současnému stavu území Uešit, v 
blízkosti se nacházejí již realizované soudobé obytné soubory, areál golfu apod. a 
na jižní stranE bude navazovat na stávající zástavbu Radlická radiála. Ochrana 
uvedených území je stanovena pUíslušnými vyhláškami pUírodních park]. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
ůd.4.5. Údolní niva Vltavy a Berounky - text týkající se: „ochrana panoramatu 
mEsta" bude z kapitoly 4.5. odstranEn. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou 
zásadu bude uvedený text součástí kapitoly Ň - Obecné zásady.  
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jejich Uešení nástroji územního plánování. Není zUejmé, jakým zp]sobem mají 
navržené zmEny ZÚR hl. m. pUispEt Uešení výše zmínEných problém]. 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné e.16 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. navrhuje z textu 
všech specifických oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE společenských 
Ěkap. 4.Ň. ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1.ě vyjmout z úkolu pro 
podrobnEjší ÚPD „vyUešit dopravní obsluhu území pUi preferování dopravy 
hromadné“ preferenci hromadné dopravy. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom v kapitole 1111 na s. 15 doporučují ÚPD „upUednostnit 
výstavbu kolejových systém] veUejné hromadné dopravy“ a „vytvoUit prostorové 
podmínky pro výstavbu tramvajových tratí“. Vzhledem k tomu, že vyjímané články 
naplOují čl. Ň4 PÚR ČR a kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
se k dopravní obsluze oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE 
společenských nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
V oblasti 4.Ň.Ň LetOany ĚSO/Ňě je požadavek preferování dopravy hromadné je již v 
tomto území pUekonán. Jedná se o území, kde je realizováno metro C - zastávka 
LetOany. Proto je tento bod vypuštEn. V ostatních specifických oblastí osvEtových, 
vzdElávacích a rekreačnE společenských bude požadavek odstranEn. PodrobnEjší 
územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE všechny zp]soby 
dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole Ň. 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné e.17 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitol 
- 3.1.2 (Barrandov – Slivenec R/2), 
- ň.1.ň ĚZápadní mEsto R/3), 
- ň.Ň.ň ĚVysočany, T/ňě, 
- 3.2.4. (Bohdalec-Slatiny T/4) 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD body, pUedepisující podrobnEjší ÚPD Uešit odtokové pomEry z území a 
protipovodOová opatUení nestavebního charakteru. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se pUitom k problematice 
vodního hospodáUství a protipovodOové ochrany na malých vodních tocích 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 Ěs.15ě uvádí jako problém k 
Uešení ÚPD v oblasti technické infrastruktury “VytváUet pUedpoklady pro bezpečné 
a účelné Uešení likvidace srážkových vod.” a “Vymezit plochy vodních nádrží a 
suchých poldr] jako opatUení proti povodním, a naopak jako opatUení k nadlepšení 
bezdeštných pr]tok] zejména u drobných vodních tok].“, čímž smEUují k naplnEní 
požadavk] čl. Ň5 PÚR ČR. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových a transformačních oblastí. 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné e.Ň0 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6ě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD požadavek na minimalizaci dopravy generované navrhovaným funkčním 
využitím a na provEUení Uešení Masarykova nádraží. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR 
hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. 
Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPD potUebu zvýšení významu železnice v regionální 
dopravE Ěs. 5ě a celkové pUetížení centra mEsta dopravou Ěs. řě a kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice transformační oblasti 
Masarykovo nádraží nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu 
formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Bod cě v Úkolech pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci bude vypuštEn. 
Navržená úprava reaguje na probEhlé zmEny v koncepci i reálné kroky, které se s 
územím Masarykova nádrží pojí. Území Masarykova nádraží se nachází v 
centrální části mEsta, ale je zároveO napojeno na nEkolik typ] veUejné dopravy - 
železnice, metro, tramvaj a pUedpokládá se nová koncepce, a to vznik terminálu 
spojujícímu centrum mEsta s letištEm. Z tohoto d]vodu nelze nadále uvažovat o 
tom, že lze redukovat v maximální možné míUe dopravu generovanou. 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné e.Ň1 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje zmEny v 
nadUazeném komunikačním systému hl. m. Prahy. Kapitoly vEnované 
nadUazeného systému se podle Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy mají 
pouze pUesunout do jiné kapitoly ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy struktury textu ZÚR hl. m. Prahy ve vztahu k 
nadUazenému systému a zd]vodnit, čím jsou tyto úpravy textu vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Od zamýšlené úpravy textu, který se mEl týkat úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, bylo upuštEno. ČlenEní dopravního infrastruktury nebude v 
aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy mEnEno. 
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Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat, zda se jedná o zámEr na aktualizaci vEcného Uešení nebo toliko 
formální úpravu dokumentace ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Zpráva 
Prahy k problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není 
zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

 
 
 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné e. ŇŇ Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje vypustit v 
kapitole 5.1.1 bod požadující ovEUení trasy Vysočanské radiály v úseku Kbelská – 
Balabenka. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy Vysočanské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] celomEstského systému v d]sledku 
provEUení vybraných radiál dopravními modely a vývoji zatížení jednotlivých 
komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
Územní rezerva Vysočanské radiály v úseku Kbelská – Balabenka nebude již dále 
sledována, dojde k využívání stávající komunikační sítE. 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné e.Ňň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje v kapitole 
5.1.Ň.5 v úkolech pro podrobnEjší ÚPD vymezit koridor rezervy BUevnovské 
radiály namísto koridoru BUevnovské radiály. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy BUevnovské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
PUevedení návrhového prvku koridoru BUevnovské radiály do územní rezervy bude 
v rámci zpracování návrhu aktualizace ZÚR provEUeno na základE dopravního 
modelu včetnE dopad] na širší území. Pokud dopravní model potvrdí potUebnost 
BUevnovské radiály bude tento koridor v návrhovém prvku zachován, v opačném 
pUípadE bude tento koridor pUeUazen do územní rezervy. 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné e.Ň4 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje následující 
zmEny v grafické části ZÚR hl. m. Prahy bez zmEn souvisejících kapitol ZÚR: 
- vypuštEní koridoru územní rezervy Vysočanské radiály ĚpUi současném 
ponechání kap. 5.1.Ň.4 Vysočanská radiálaě; 
- pUevedení Prosecké radiály z koridoru pro upUesnEní v rámci ÚP na koridor s 
celomEstským významem Ěbez adekvátních úprav kapitoly 5.1.Ň.7 Radiály 
Chodovská, Chuchelská, Prosecká a ŠtErboholskáě; 
- úpravy vedení koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a 
Troja Ěkap. 5.6.1 Koridory tramvajové dopravyě. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené zmEny v nadUazeném komunikačním systému mEsta, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím 
jsou uvádEné požadavky na zmEny grafické části ZÚR hl. m. Prahy vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
- V textové části bude upravena pUíslušná kapitola týkající se problematiky 
Vysočanské radiály. 
Jak bylo uvedeno v pUipomínce výše, dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] 
celomEstského systému v d]sledku provEUení vybraných radiál dopravními modely 
a vývoji zatížení jednotlivých komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
- U Prosecké radiály vzhledem k upuštEní od úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, nebude grafické Uešení mEnEno. 
- U koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a Troja se 
jedná pouze o zmEny grafické části. Textové část v kap. 5.6.1 Koridory tramvajové 
dopravy nebude mEnEna. 
Koridory tramvajových tratí jsou provEUeny a úpravy reagují na zmEny v území 
vyvolané zejm. implementací ÚPD Ěvýstavbou, realizací zámEr]ě. 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné e.25 
Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje z grafické 
části ZÚR hl. m. Prahy vypustit koridory VVN 110 kV a provEUit zobrazování 
koridor] plynovod] Ěbez udání kategorie, pravdEpodobnE, v souladu s kap. 6.Ň.6 
VTL a VVTL). 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v zobrazení ploch a koridor] technické 
infrastruktury, včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a 
uvedení podklad] a požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými 
jsou zamýšlené úpravy vyvolány. 
    
Od]vodnEní 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky bude částečnE akceptovány. 
Jedná se pouze o úpravy grafické části, textová část tEchto kapitol nebude 
mEnEna. 
Pro lepší pUehlednost budou upraveny legendy a grafické znázornEní koridor] 
VVN 110 kV v grafické části aktualizace ZÚR. 
Vedení VTL plynovodu budou v grafické části upravena dle aktuálních podklad]. 
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Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice zobrazování vedení koridor] technické infrastruktury nevyjadUují, 
není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné e.Ň6 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje v kapitole 
6.Ň.ň.Ň ĚDrobné vodní tokyě zrušit v úkolech pro podrobnEjší ÚPD požadavek na 
vymezování veUejnE prospEšných protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru, ploch pro extenzivní rekreaci a zajištEní prostupnosti území podél 
vodních tok]. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v oblasti protipovodOové ochrany, včetnE 
zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Nejedná se o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a ani kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice malých vodních tok] 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 v problémech k Uešení ÚPD 
uvádEjí potUebu „Vymezit plochy vodních nádrží a suchých poldr] jako opatUení 
proti povodním a naopak jako opatUení k nadlepšení bezdeštných pr]tok] 
zejména u drobných vodních tok]“ a “Zachovat nezastavitelnost bUehových 
koridor] podél tok], a to i v pUípadE菜 , že nejde o záplavová území nebo 
biokoridory“. Není proto zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD v oblasti protipovodOové ochrany vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního 
charakteruě a zajištEní prostupnosti území podél vodních tok] budou obsaženy v 
souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou opakovány 
v rámci jednotlivých kapitolĚnapU. 6.Ň.ň.Ňě 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
Tento požadavek, zajištEní prostupnosti území podél vodních tok], je také uveden 
v platných PSP - § 11, odst.4.  

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné X. Obsah kapitoly 
fě Požadavky na zpracování variant Uešení 
 
f.1Zásadní pUipomínka 
Požadujeme doplnit kapitolu o jednoznačné konstatování, zda se pUedpokládá 
variantní nebo invariantní Uešení ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy, včetnE 
zd]vodnEní. To nemEní nic na skutečnosti, že požadavky na variantnost Uešení 
ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy mohou vyplynout i ex post z projednání Návrhu 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na pUípadné zpracování variant Uešení má vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. ůbsenci konstatování, zda má být ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
zpracovaná ve variantách Ěvč. pUípadné specifikace v jakých variantáchě nebo 
jako invariantní lze pUipsat v podstatE úplné absenci vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka je bezpUedmEtná. 
Návrhem Zprávy v bodE fě není požadováno zpracování variant Uešení, pokud tak 
nevyplyne z výsledk] projednání. Uvedený text bude upraven v souladu s výsledky 
projednání. 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné XI. Obsah kapitoly 
gě Návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopad] na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly zjištEny 
 
g.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných negativních 
dopad] zmEn v území v uplynulém období na udržitelný rozvoj území, včetnE 
návrhu zp]sobu jejich eliminace, minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Prosté konstatování Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, že „bude 
provEUeno, zda byly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území“ nelze 
považovat za naplnEní dikce § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. Zpráva o uplatOování 
ZÚR. PoUizovatel Zprávy o uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy 
na základE vyhodnocení podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, 
vyhodnotit pUípadné negativní vlivy tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území Ěviz též 
kapitola aě Zprávy o uplatOování ZÚRě a navrhnout zp]soby jejich eliminace, 
minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Text bodu gě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " V rámci uplatOování ZÚR hl.m. 
Prahy nebyly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území, a proto Zpráva 
neobsahuje žádné návrhy na jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci." 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné XII. Obsah kapitoly 
hě Návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje 
 
h.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme specifikovat konkrétní návrhy na aktualizaci PÚR ČR, nebo 
konstatování ĚvčetnE zd]vodnEníě, že takové návrhy z vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m Prahy v uplynulém období nevyplývají. 
 
Od]vodnEní 
Návrhy na pUípadnou aktualizaci PÚR ČR musí vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. Povinnosti uložené ZprávE o uplatOování ZÚR v § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. se nelze vyhnout odkazem na vlastní zpracování a projednání 
aktualizace ZÚR, jejíž poUízení se na základE pUedmEtné Zprávy o uplatOování 
ZÚR pUedpokládá. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
V současnosti nelze specifikovat pUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR, v 
platném znEní. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR mohou vyplynout z 
následného zpracování a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na základE 
schválené Zprávy. 
 
Text bodu hě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " Návrhy na aktualizaci PÚR ČR nelze 
nyní specifikovat. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR vyplynou ze zpracování 
a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy." 
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57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné e.1Ř Zásadní pUipomínka 
Ke kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.Ň ĚManiny, Dolní LibeO, Invalidovna T/Ňě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD bod pUedepisující podrobnEjší ÚPD provEUit plochy u stanice metra 
Invalidovna pro umístEní významného celomEstského zámEru. ZároveO ovšem v 
bodu 4. (s.7) navrhuje zahrnout prostor Dolní LibnE do SO celomEstského centra. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice T/Ň 
nevyjadUují. Není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
VypuštEní uvedeného úkolu neznemožní realizaci významného celomEstského 
zámEru. UmístEní pUípadného celomEstského zámEru navrhované rozšíUení 
celomEstského centra umožOuje. Území v současné dobE pochází v nEkterých 
částech transformací a jsou pUipravovány r]zné studie. Ty provEUují i celomEstské 
zámEry. Je potUeba vytváUet kompaktní, smíšené a pro r]zné využití vhodné části 
mEsta se soudobou zástavbou. 

57    MČ Praha - Kunratice, starosta Jiné e.1ř Zásadní pUipomínka 
Ke kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v 
textech kapitol 
- ň.Ň.5 ĚNákladové nádraží Žižkov T/5ě, ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6), a 
- ň.Ň.Ř ĚHolešovice-Bubny-Zátory T/Řě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 pUeformulovat v bodech úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD požadavky na polyfunkčnost transformačních území. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR 
hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. 
Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPD vznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené 
mEstské prostUedí a generující zvýšené nároky na dopraní obsluhu Ěs.11ě a 
kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice výše 
uvedených transformačních oblastí nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky 
na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Slovní spojení týkající se polyfunkčnosti v uvedených oblastech Ěň.Ň.5, ň.Ň.6 a 
ň.Ň.Řě nebudou odstranEny, ale pUeformulovány na smíšené využití. 
Jedná se o úpravu terminologie na základE aktualizace stavebního zákona a jeho 
provádEcích vyhlášek. 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné I. Obsah Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUepracování návrhu Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje 
hl. m. Prahy Ědále jen Zprávaě, do podoby, která bude splOovat požadavky na 
zprávu o uplatOování zásad územního rozvoje Ědále jen ZÚRě vyplývající z 
platných právních pUedpis] a odpovídající zásadnímu významu ZÚR jako 
nadUazené a základní územnE plánovací dokumentace hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaný NÁVRH ZPRÁVY O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
HL. M. PRůHY V UPLYNULÉM OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 – BTEZEN Ň017ě 
nesplOuje základní požadavky na zprávu o uplatOování ZÚR vyplývající z platných 
právních pUedpis], protože: 
1. Neobsahuje Uádné vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém 
období 
Ň. NeobjasOuje d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
ň. NeobjasOuje jednotlivé požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy 
 
ZÚR Ueší v Praze základní požadavky na celkové účelné a hospodárné 
uspoUádání území hlavního mEsta, a vztahy základní struktury hlavního mEsta k 
navazujícímu území StUedočeského kraje a koncepci celomEstsky i regionálnE či 
republikovE významné veUejné infrastruktury. ZÚR tak definují základní principy 
koncepce uspoUádání území hl. m. Prahy. 
ZÚR dále vymezují plochy a koridory celomEstského, republikového či 
mezinárodního významu. Jedná se zejména o plochy a koridory pro Prahu v]bec 
nejvýznamnEjších dopravních systém], systém] technické infrastruktury či o 
celomEstsky významné součásti a struktury krajiny hlavního mEsta. 
ZÚR jsou podUízeny Politice územního rozvoje ČR Ědále jen „PÚR“ě, zámEry 
republikového nebo mezinárodního významu vyplývající z PÚR musí být do ZÚR 
pUevzaty. ZÚR jsou naopak závazné pro poUízení zmEn platného územního plánu i 
poUízení nového územního ĚMetropolitníhoě plánu hl. m. Prahy. 
 
Politika územního rozvoje - stát ----------> Zásady územního rozvoje - kraj ----------
> Územní ĚMetropolitníě plán - obec 
 
Zpráva o uplatOování zásad územního rozvoje 
Vždy nejdéle do 4 let od vydání ZÚR nebo jejich poslední aktualizace je krajský 
úUad Ěv pUípadE Prahy pak Magistrát hl. m. Prahyě povinen vyhodnotit zkušenosti s 
uplatOováním, tedy s využitím ZÚR v rámci procesu územního plánování, 
posoudit, zda ZÚR stále dobUe plní sv]j účel a svou roli, zda stále splOují 
požadavky PÚR ČR, stavebního zákona, zejména cíl] a úkol] územního 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude akceptována částečnE. 
Návrh Zprávy je zpracován a projednáván v souladu s platnými právními pUedpisy 
Ě§ 4Ň stavebního zákona, § ř vyhlášky č. 500/ Ň006 Sb. o územnE analytických 
podkladech, územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE 
plánovací činnostiě. 
ad 1ě Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období. 
ad Ňě D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy 
na základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 
4Ň odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu 
Ěstavební zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle 
výsledk] projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 
let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." 
ůktualizace č. 1 ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 
4ň/Ň014 usnesením č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
ad ňě Vlastní zd]vodnEní navrženého Uešení Ěkonkrétních úprav textové a grafické 
částiě bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí návrhové 
dokumentace ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
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plánování, a všech právních pUedpis]. Zpráva o uplatOování ZÚR má také 
zhodnotit, zda ZÚR dostatečnE chrání hodnoty v území a zda pUispívají k 
udržitelnému rozvoji území hlavního mEsta. 
Výstupem zprávy o uplatOování ZÚR za uplynulé období m]že být 
Ě1ě konstatování, že ZÚR plní dobUe svou roli a není na nich tUeba nic mEnit 
ĚŇěpožadavek na dílčí zmEny v Uešení ZÚR, bez dopad] na celkovou koncepci 
ZÚR = požadavek na poUízení aktualizace ZÚR 
Ěňěpožadavek na poUízení zcela nových ZÚR v pUípadE, že je potUeba zmEnit 
celkovou koncepci ZÚR 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR tak m]že být zadáním pro aktualizaci stávajících 
anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Vyhodnocování uplatOování ZÚR za uplynulé období Ě kapitoly a, b, c, d zprávy o 
uplatOování ZÚRě ----------> Ě1ě Bez nárok] na úpravy ZÚR, ĚŇě Požadavek na 
poUízení aktualizace ZÚR, Ěňě Požadavek na poUízení nových ZÚR Ěkapitoly e, f, g, 
zprávy o uplatOování ZÚRě 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy za uplynulé období musí být UádnE 
projednána s mEstskými částmi, Ministerstvem pro místní rozvoj, s dotčenými 
orgány, které chrání veUejné zájmy vyplývající z platných právních pUedpis], se 
sousedními kraji, s obcemi sousedícími s krajem, pro který jsou ZÚR poUizovány, 
v pUípadE Prahy tedy s obcemi sousedícími s územím hlavního mEsta. 
Pro účely transparentního projednání musí Zpráva o uplatOování ZÚR v 
uplynulém období obsahovat UádnE zpracované vyhodnocení uplatOování ZÚR v 
uplynulém období, musí jednoznačnE, srozumitelnE transparentnE formulovat 
závEry a zjištEní tohoto vyhodnocení a musí obsahovat návrh na další postup. 
Dokud není provedeno Uádné a úplné vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém 
období, není možné navrhnout další postup, tedy navrhnout, zda ponechat ZÚR 
beze zmEny, nebo navrhnout poUízení aktualizace ZÚR nebo dokonce poUízení 
nových ZÚR. 
V pUípadE návrhu na poUízení aktualizace ZÚR nebo poUízení nových ZÚR se 
Zpráva o uplatOování ZÚR stává zadáním aktualizace ZÚR, resp. nových ZÚR a 
musí proto obsahovat jednoznačnE formulované požadavky na aktualizaci ZÚR či 
na nové ZÚR. 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné II. D]vody aktualizace ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme jasné vymezení d]vod], které vedou k aktualizaci ZÚR a pUesné 
vyjádUení vEcných úkol] aktualizace s jasným od]vodnEním a upozornEním, zda 
jsou či nejsou aktualizací na základE Zprávy mEnEny zásadní koncepce ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaná ZPRÁVů O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. 
PRůHY V UPLYNULÉM 
OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 – BTEZEN Ň017ě stanoví Ěby[ bez Uádného zd]vodnEníě 
potUebu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, a to zejména v tEchto oblastech: 
Ě1ě uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s ůktualizací č. 1 PÚR ČR schválenou 
vládou ČR 15. 4. Ň015 
ĚŇě úprava terminologie ZÚR hl. m. Prahy, aby byla zcela v souladu s platnými 
právními pUedpisy 
Ěňě zrušení bez náhrady „Obecných zásad územního rozvoje hl. m. Prahy“, které 
zejména definují základní koncepci uspoUádání Prahy a stanovují požadavky na 
koordinaci uspoUádání sídelní struktury Prahy, na strukturu center Prahy a na 
jednotlivé systémy mEsta, ale také na ochranu hodnot Prahy v navazujícím 
územním ĚMetropolitnímě plánu 
(4) zrušení vybraných rozvojových oblastí zelenE 
Ě5ě rušení požadavk] na územní plán v rozvojových a transformačních oblastech 
Ě6ě provEUení vymezení územního sytému ekologické stability na nadregionální a 
regionální úrovni. 
Z vEcných požadavk] je tedy zUejmé, že byly vybrány selektivnE a výbEr 
nevychází z vyhodnocení a d]vody výbEru i požadavk] na zmEny nejsou zUejmé. 
SoučasnE není pochopitelné, proč Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
neobsahuje požadavky na Uešení nenaplnEných koncepcí ZÚR a dalších úkol] z 
ÚůP. 
 
NejčastEjšími d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR jsou 
Ě1ě nutnost uvést ZÚR do souladu se schválenou aktualizací PÚR ČR 
ĚŇě nutnost doplnit části ZÚR zrušené správními soudy 
Ěňě potUeba aktualizovat nEkteré vybrané aspekty ZÚR Ětypicky potUeba 
pUehodnotit vymezení nEkterého vybraného dopravního koridoru apod.ě 
Ě4ě potUeba komplexnE ĚcelkovEě revidovat Uešení ZÚR. 
 
Každý z výše uvedených d]vod] pro poUízení aktualizace ZÚR klade odlišné 
nároky na následné zpracování aktualizace ZÚR, zejména pak na rozsah a 
náročnost projednání aktualizace ZÚR. Zatímco uvedení ZÚR do souladu s PÚR 
ČR či náprava dílčích částí ZÚR zrušených správními soudy nebývá v zásadE 
problematická a vykazuje jen malá rizika komplikací v procesu projednání, 
aktualizace dílčích aspekt] ZÚR či komplexní revize ZÚR skýtají značné riziko 
komplikací v rámci projednání takové aktualizace ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
Návrh Zprávy je zpracován v souladu s platnými právními pUedpisy. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.9.2014. 
V rámci aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy, nebude 
docházet ke zmEnE zásadních koncepcí, dochází pouze k dílčím úpravám, které 
reagují na novely zákon], vyhlášky, nové metodiky atd.. 
Úkoly vyplývající z problému v ÚůP budou do Zprávy doplnEny. 
 
K jednotlivým bod]m uvedeným v od]vodnEní pUipomínky uvádíme: 
ad 1. Nutná úprava dle ůktualizace PÚR č.1 - Vyplývá z § 41 odst. 4 stavebního 
zákona: "Kraj je povinen uvést do souladu zásady územního rozvoje s následnE 
schválenou politikou územního rozvoje....". 
ad Ň. Soulad s novelizovanými právními pUedpisy. 
ad 3. Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
ad 4. Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
ad 5. Rušení konkrétních požadavk] souvisí se znalostí území a Hl. m. Praha, 
obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou organizaci, pro 
zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. Proto v pUípadE 
hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková organizace zUízená 
hl. m. Prahou. Z d]vodu, že oba stupnE územnE plánovací dokumentace hl.m. 
Prahy zpracovává totožný projektant, bylo v návrhu Zprávy pUistoupeno k 
podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, kde k tomu byly odborné i 
procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost procesu aktualizace ZÚR hl. 
m. Prahy. 
ad 6. Vzhledem k nové metodice MŽP k problematice ÚSES bude novE 
vymezeno. 
 
 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné III. Vyhodnocení rizik spojených s aktualizací ZÚR 
Zásadní pUipomínka 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují požadavky ke ZprávE. 
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Požadujeme vyhodnocení rizik spojených s variantami aktualizace ZÚR, zejména 
ve vztahu poUizování nového ĚMetropolitníhoě Územního plánu hl. m. Prahy a 
zajištEní právní kontinuity a jistoty pUi rozhodování v území. 
 
Od]vodnEní 
S ohledem na Uízení rizik vyplývajících z poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy je 
tUeba citlivE zvážit náplO a rozsah aktualizace. Je žádoucí, aby aktualizace ZÚR 
hl. m. Prahy nenarušila proces soubEžnE probíhajícího poUízení nového územního 
ĚMetropolitníhoě plánu. V pUípadE nabytí účinnosti právE projednávané novely 
stavebního zákona bude možné poUizovat soubEžnE nový územní ĚMetropolitníě 
plán a aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadavky na zásahy do základních koncepcí uspoUádání kraje ĚPrahyě tak 
zvyšují riziko, že v pr]bEhu zpracování dojde k rozpor]m s dotčenými orgány a 
tím i k pr]tah]m v poUizování aktualizace ZÚR. 
K aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy je pUitom nutné pUistupovat zároveO s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy pUevezmou roli podkladu pro rozhodování v území v pUípadE, že 
nový územní ĚMetropolitníě plán Prahy nebude poUízen do doby ukončení platnosti 
v současné dobE platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního mEsta 
Prahy z roku 1řřř Ěpodle platné právní úpravy v roce Ň0Ň0, podle projednávané 
novely stavebního zákona v roce Ň0ŇŇě. 
Je tedy více než žádoucí zakotvit v ZÚR hl. m. Prahy základní zásady pro 
koordinaci rozvoje území hlavního mEsta Prahy, které by v pUípadE pUechodného 
období, kdy Praha nebude mít platný žádný územní plán, pUevzaly alespoO 
částečnE, v mEUítku celého mEsta, roli územního plánu. 
 
Rizika aktualizace ZÚR, která je zejména tUeba vyhodnotit 
1. Pokud by právE projednávaná novela stavebního zákona nevstoupila v 
účinnost, ohrozila by navrhovaná aktualizace ZÚR hl. m. Prahy harmonogram 
poUizování nového územního ĚMetropolitního plánuě: 
podle platného stavebního zákona je tUeba aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy na 
základE zprávy o jejím uplatOování zahájit ještE pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu, který bude muset odpovídat aktualizovaným ZÚR či až po 
jeho projednání s tím, že soulad Metropolitního plánu a ZÚR hl. m. Prahy zajistí 
zmEna Metropolitního plánu po vydání aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
První varianta by poUizování Metropolitního plánu významnE zdržela a zanáší 
riziko budoucích soudních pUezkum] s nepUedvídatelným výsledkem. 
Druhá varianta vyžaduje uvedení Metropolitního plánu do souladu s platnými ZÚR 
hl. m. Prahy a mEnEné koncepce ZÚR hl. m. Prahy budou zapracovány až v 
komplexní aktualizaci Metropolitního plánu či jeho zmEnami. 
Teoreticky je možné pUipravovat Metropolitní plán ve dvou variantách, podle 
stávajících a podle aktualizovaných ZÚR hl. m. Prahy, ale tento postup je náročný 
právnE, administrativnE i ekonomicky a vyžaduje shodu poUizovatele se 
zpracovatelem. 
V pUípadE, že by novela stavebního zákona nevstoupila v platnost, je nezbytné 
zahájit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy bu@ pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu anebo až po veUejném projednání. 
V pUípadE účinnosti novely stavebního zákona bude situace z tohoto hlediska 
pUíznivEjší, nebo[ návrh novely stavebního zákona umožOuje soubEžné poUízení 
ZÚR a vydání územního plánu na území hl. m. Prahy. PUesto pUedjímání výsledk] 
soubEžného projednání územního plánu a aktualizace zásad územního rozvoje 
m]že vést k situaci, kdy by musel být územní plán pozdEji dle § 5ň odst. 6 
stavebního zákona zamítnut. 
Ň. Toto riziko lze do značné míry vyloučit v pUípadE, že dojde pouze k 
minimalistické aktualizace ZÚR hl. m. Prahy Ěpouze uvedení do souladu s 
Politikou územního rozvoje ČR a judikatur správních soud]ě, z níž nevyplývají 
žádná zvláštní rizika pUi poUizování. 
ň. V pUípadE, že by byla zvolena cesta komplexní a tedy vEcnE rozsáhlé 
aktualizace ZÚR hl. m. Prahy anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy, se Praha 
vystavuje riziku, že v pr]bEhu projednávání aktualizace nebo nových ZÚR hl. m. 
Prahy dojde k rozpor]m s nadUazenými správními orgány, mEstskými částmi a 
veUejností. 
4. V pUípadE komplexní aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, která by zasáhla i koncepci 
ZÚR hrozí soudní pUezkum, zda se jedná o aktualizaci ZÚR nebo skrytE o 
poUízení zcela nových ZÚR. 
5. Ke zprávE o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je tUeba pUistupovat s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy obstály pUi soudních pUezkumech a je tUeba je chápat jako 
stabilizující prvek územního plánování hl. m. Prahy. Z hlediska Uízení rizik pUi 
poUizování územního plánu hl. m. Prahy proto není vhodné do ZÚR Prahy 
zasahovat. Všechna pozitiva, kterých je možné komplexní aktualizací ZÚR hl. m. 
Prahy dosáhnout, nevyvažují rizika otevUení soudních pUezkum] v situaci, kdy 
není jisté, že Praha bude mít po roce Ň0Ň0, resp. po roce Ň0ŇŇ platný územní 
plán. 

 
PUipomínka nebude akceptována. 
Vyhodnocení rizik není součástí Zprávy o uplatOování ZÚR hl.m. Prahy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy, Zpráva je zpracovaná v 
souladu s § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. o územnE analytických podkladech, 
územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu je kontinuita zaručena. Územní 
plán hl.m. Prahy - Metropolitní plán musí být s nadUazenou územnE plánovací 
dokumentací v souladu. 
 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné IV. Požadavky na ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
S ohledem na mimoUádný význam ZÚR hl. m. Prahy pro koordinaci rozvoje území 
hl. m. Prahy a pro rozhodování zmEnách v území v pUípadE skončení platnosti 
územního plánu hlavního mEsta požadujeme zachovat a dále podstatnE posílit 
koordinační roli ZÚR hl. m Prahy. 
V požadavcích na aktualizaci pak požadujeme soustUedit se v ZÚR hl. m. Prahy 
na cizelaci, zpUesnEní a doplnEní podmínek pro rozhodování o zmEnách v území 
pUedevším v tEchto oblastech a tematických okruzích: 
- Stanovení cílového uspoUádání sídelní struktury mEsta - určení cílové pozice, 
role a významu jednotlivých mEstských částí v sídelní struktuUe hlavního mEsta, 
určení cílového uspoUádání center a jejich vzájemných prostorových a provozních 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
Není možné pUedjímat co nastane, až skončí platnost Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy. V současnosti se poUizuje nový ÚP hl.m. Prahy. 
ZÚR jsou platnou územnE plánovací dokumentací, zpracované dle platných 
právních pUedpis], s jasnE stanovenými požadavky na účel, obsah a podrobnost 
zpracování Ě§ ň6 SZ, §6 - 10 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. včetnE pUílohy č. 4ě. ZÚR 
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vazeb a určení cílového vztahu struktury osídlení hlavního mEsta k osídlení 
navazujícího území StUedočeského kraje, se zvláštním zUetelem na obce v 
metropolitním regionu Prahy. 
- Ochrana a rozvoj hodnot celomEstského významu – jednoznačná identifikace 
pUírodních/krajinných, kulturních/historických a civilizačních hodnot celomEstského 
významu, se zvláštním zUetelem k hodnotám, jejichž ochrana nevyplývá z obecnE 
závazných právních pUedpis], včetnE stanovení jednoznačných podmínek jejich 
ochranu a režimu rozhodování o zmEnách v území ve vztahu k pUedmEt]m a 
cíl]m jejich ochrany. 
- Koncepce veUejné infrastruktury celomEstského, nadmístního i republikového 
významu – funkčnE a prostorovE ucelená a robustní koncepce celomEstské a 
regionálnE či republikovE významné veUejné infrastruktury, tedy dopravního 
systému mEsta, systému zásobování mEsta sítEmi technické infrastruktury, ale 
také systému celomEstsky, regionálnE i republikovE významného občanského 
vybavení a veUejných prostranství, to vše se zvláštním zUetelem na zajištEní vazeb 
na území StUedočeského kraje a celé České republiky. 
- Koncepce zelené infrastruktury celomEstského i nadmístního významu – 
koncepce celomEstsky významných krajinných struktur a systému zelenE, se 
zvláštním zUetelem na krajinné vazby na území v zázemí hlavního mEsta. 
- PodmínEnosti rozvoje území realizací veUejných infrastruktur celomEstského / 
nadmístního významu – zajištEní časové koordinace rozvoje území hlavního 
mEsta, resp. jeho vybraných částí a území vzhledem k nárok]m na rozvoj a 
podmínEnosti realizací celomEstsky nebo regionálnE významných systém] 
veUejné infrastruktury. 
- PodmínEnost veUejné dopravní infrastruktury celomEstského, nadmístního i 
republikového významu realizací ochranné zelenE a dalších prvk] k eliminaci 
negativních dopad] z tEchto staveb. 
 
Od]vodnEní 
ZÚR hl. m. Prahy jsou závazné pro poUizování a vydávání Územního plánu hl. m. 
Prahy a regulačních plán]. Všechny zmEny současnE platného Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy, jakož i novE poUizovaný Územní plán hl. m. Prahy 
ĚMetropolitní pláně musí být plnE v souladu s platnými Ěvydanýmiě ZÚR hl. m. 
Prahy, ve znEní všech jejích aktualizací. 
Praha je zároveO krajem i obcí, proto se pro Prahu poUizují a vydávají ZÚR i 
územní plán. Zatímco ve všech krajích České republiky mimo Prahu slouží 
zásady územního rozvoje pro koordinaci územnE plánovací činnosti mezi 
jednotlivými obcemi na území pUíslušného kraje, včetnE vazeb daného kraje na 
území sousedních kraj] či stát], v pUípadE hl. m. Prahy slouží ZÚR ke koordinaci 
rozvoje vlastního území hlavního mEsta, včetnE koordinace rozvoje území hl. m. 
Prahy ve vztahu k území sousedního StUedočeského kraje, zejména pak ve 
vztahu k území obcí pUiléhajících k obvodu hlavního mEsta. Ekvivalentem ke 
koordinaci územnE plánovací činnosti mezi jednotlivými obcemi v krajích mimo 
Prahu je v Praze de facto koordinace prostorových a provozních vztah] mezi 
územími jednotlivých mEstských částí. Zatímco v krajích mimo Prahu se 
záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí všechny ty, které svým 
významem, rozsahem nebo využitím ovlivOují území více obcí, v pUípadE hl. m. 
Prahy se záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí ty, které mají 
celomEstský význam Ěviz též „plocha nadmístního nebo republikového významu“ 
dle § Ň odst. Ě1ě písm. hě stavebního zákonaě. 
ZÚR hl. m. Prahy tak Ueší shodné území, jako Ueší Územní plán hl. m. Prahy, ZÚR 
hl. m. Prahy se ovšem zabývají výhradnE záležitostmi celomEstského významu, a 
tedy záležitostmi koordinujícími rozvoj území hl. m. Prahy jako celku, v 
celomEstských souvislostech a souvislostech pUesahující hranici hl. m. Prahy do 
sousedního StUedočeského kraje. ZÚR pUitom zároveO v souladu s § ň6 odst. Ěňě 
stavebního zákona “koordinují územnE plánovací činnost obcí“, v pUípadE Prahy, 
která je sama obcí, je tak povinností ZÚR v nadmístních/celomEstských 
souvislostech a vztazích stanovit jednoznačný rámec pro územní plán hlavního 
mEsta. ZÚR hl. m. Prahy stanoví účelné a hospodárné uspoUádání území hlavního 
mEsta, vymezí tedy systém center a vzájemné vztahy mezi nimi, vymezí hlavní 
rozvojová území, území krajiny anebo území s nutným specifickým pUístupem k 
jejich rozvoji a pro všechna tato území stanoví podrobné podmínky a úkoly pro 
územní plánování, které musí být následnE detailnE naplnEny v územním plánu, 
resp. v regulačních plánech. 
ZÚR dále vymezí plochy a koridory nadmístního a celomEstského významu pro 
dopravní či technickou infrastrukturu, protipovodOová opatUení, územní systém 
ekologické stability či další vybrané celomEstsky významné systémy v území. 
Cílem je pUitom vytvoUit územní podmínky pro fungování a další kvalitativní i 
kvantitativní rozvoj systém] zajiš[ujících fungování hl. m. Prahy jako celku a 
integraci hl. m. Prahy do širších územních struktur sousedního StUedočeského 
kraje, potažmo celého státu. 
Projednávaný Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v podobE, v jaké je 
pUedkládán, naopak pUedstavuje zásadní ohrožení výše uvedené zásadní 
koordinační role ZÚR hl. m. Prahu ve vztahu k územnE plánovací činnosti a 
rozvoji území hl. m. Prahy. Navrhováno je vypuštEní Uady podmínek pro následné 
rozhodování o zmEnách v území a úkol] pro podrobnEjší ÚPD, nEkteré systémy v 
území zakotvené v platných ZÚR hl. m. Prahy jsou bez dalšího zd]vodnEní 
označovány za místního významu a jsou tak navrženy k vypuštEní. Namísto 
snahy o cizelaci, zpUesnEní a doplnEní dalších úkol] pro následné rozhodování o 
zmEnách v území jsou tak robustnost a koordinační role stávajícího znEní ZÚR hl. 
m. Prahy spíše oslabovány. Hrozí tak, že bez návazného územního plánu 
hlavního mEsta nebudou ZÚR hl. m. Prahy samy o sobE pUípadnE schopné sloužit 
jako relevantní podklad pro rozhodování o zmEnách v území. 

nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem ÚP, RP nebo navazujícím 
rozhodnutím. 
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Podle platného znEní stavebního zákona skončí platnost současného Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Ěschválený ř. ř. 1řřřě dne ň1. 1Ň. Ň0Ň0. 
MomentálnE v Poslanecké snEmovnE Parlamentu ČR projednávaná novela 
stavebního zákona pUedpokládá prodloužení platnosti všech územních plán] 
schválených pUed 1. 1. Ň007 do konce roku Ň0ŇŇ, tedy o další dva roky. PUijetí a 
účinnost právE projednávané novely stavebního zákona jsou však nejisté a nelze 
s nimi v tuto chvíli s jistotou počítat. 
Praha poUizuje nový Územní plán hl. m. Prahy ĚMetropolitní pláně, jeho poUízení je 
však ve značném časovém prodlení oproti p]vodnE pUedpokládanému 
harmonogramu, a proto je v současné dobE v podstatE jisté, že Metropolitní plán 
nebude účinný pUed uplynutím lh]ty účinnosti současnE platného ÚPSÚ hl. m. 
Prahy, tedy do 31. 1Ň. Ň0Ň0. S velkou mírou pravdEpodobnosti lze pUedpokládat, 
že Metropolitní plán nebude účinný ani do pUípadné prodloužené lh]ty ň1. 1Ň. 
2022. 
S ohledem na výše uvedené Praha čelí reálné hrozbE, že od 1. 1. Ň0Ň1 nebo od 
1. 1. Ň0Ňň Ěv závislosti na pUípadné účinnosti momentálnE projednávané novely 
stavebního zákonaě bude zcela bez územního plánu. Rozhodování v území se 
pak v tom pUípadE kromE pUíslušných ustanovení stavebního zákona, zejména cíl] 
a úkol] územního plánování, a kromE Pražských stavebních pUedpis] bude Uídit 
právE zásadami územního rozvoje. 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné V. Obsah kapitoly 
aě Vyhodnocení uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na 
základE kterých byly ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení 
pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území 
 
a. 1 Zásadní pUipomínka 
Doporučujeme identifikovat všechny konkrétní nové skutečnosti, vyplývající ze 
zmEn podmínek v uplynulém období a zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení 
konkrétních vliv] identifikovaných nových skutečností na formální obsah i vEcné 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na pUípadnou 
aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR nestačí pouze uvést prostý výčet 
legislativních pUedpis] a dalších dokument], které se v uplynulém období zmEnily. 
Je nezbytné identifikovat zcela konkrétnE jednotlivé podmínky, které se zmEnou 
tEchto pUedpis] a dokument] zmEnily a formulovat vliv tEchto podmínek na 
formální i vEcný obsah ZÚR hl. m. Prahy. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období a také bude doplnEno 
vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území. 
Dále ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné a. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z novel všech 
relevantních právních pUedpis] s účinností v uplynulém období, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Doporučujeme 
pUitom zabývat se kromE uvedené novely vyhlášky č. 45Ř/Ň010 Sb., kterou se 
mEní vyhláška č. 500/Ň006 Sb. dále napU. novelou zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o 
ochranE zemEdElského p]dního fondu, novelou zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích a dalšími, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme mezi legislativními pUedpisy, 
které byly v uplynulém období zmEnEny/aktualizovány a mohly by mít vliv na 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, napU. novelu zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o ochranE 
zemEdElského p]dního fondu Ězákony č. 41/Ň015, resp.1Ř4/Ň006 Sb., kterými se 
mEní zákon č. ňň4/1řřŇ Sb.ě, nebo napU. novelu zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích Ězákon č. Ň6Ř/Ň015 Sb., kterým se mEní zákon č. 
1ň/1řř7 Sb.ě, kterým se ruší označení všech „rychlostních silnic“, a mnohé další. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Návrh aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, který vyplyne za schválené Zprávy, bude 
zpracován v souladu s platnou legislativou. 
 
 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné a. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. porovnat výsledky prognózy zpracovatele s výsledky projekce z 
ČSÚ, Ň. identifikovat konkrétní nové skutečnosti, které z nich vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedeno, že „je k dispozici 
nová Prognóza vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy“. Není objasnEno, v čem 
se zjištEní nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy liší od 
skutečností, na základE nichž byly zpracované v současné dobE platné ZÚR hl. 
m. Prahy. Není ani objasnEno, zda z nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. 
m. Prahy vyplývají nEjaké konkrétní nároky na Uešení ZÚR hl. m. Prahy. 
UpozorOujeme, že kromE prognózy zpracované pUímo v IPR existuje i Projekce 
obyvatelstva v Hlavním mEstE Praze do roku Ň050 Ěz ledna Ň014ě, zpracovaná 
jedním ze tUí renomovaných prognostických pracoviš[ v ČR - Českým statistickým 
úUadem. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Prognóza byla zpracována Univerzitou Karlovou a jejím podkladem byly data ČSÚ. 
Prognóza byla použita proto, že obsahuje i podrobnEjší údaje než data z ČSÚ. 
Jedná se o údaje o imigraci - pUír]stky obyvatel plynoucími s dostEhování do 
Prahy z ČR i s pUedpokladem stEhování mimo ČR. Jde tedy o prognózu, která Ueší 
komplexnE pUír]stek obyvatelstva ve tUech variantách vývoje do horizontu roku 
Ň050 a tyto pUír]stky i prostorovE distribuuje v rámci obce - hl. m. Prahy. 
Vyplývá z ní, z její stUední varianty, že i nadále bude r]st počet obyvatel Prahy jako 
v posledních cca. Ň0 letech, že je tedy potUeba navržené stavby a zaUízení 
technické, dopravní i občanské vybavenosti realizovat a rozhodnE je neredukovat. 
ObdobnE se nemEní, až na výjimky - a to spíše lokální Ěmístní, na úrovni MČě, 
požadavky na rozvojové plochy, oblasti a osy. 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné a. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zd]vodnit „potUebu provEUení vymezení regionálního a 
nadregionálního ÚSES“, zejména specifikovat konkrétní nové skutečnosti, které 
vyvolávají uvedenou potUebu, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy v oblasti ÚSES. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedena „potUeba 
provEUení vymezení regionální a nadregionální úrovnE ÚSES“. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 
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Tato potUeba není nijak zd]vodnEna ani jinak objasnEna. Nová potUeba uvedení 
regionální a nadregionální úrovnE ÚSES do souladu s legislativou je ponEkud 
pUekvapivá, protože ÚSES byl do ZÚR hl. m. Prahy nepochybnE zpracován v 
souladu se zák. 114/1řřŇ Sb. a provádEcí vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. Není 
zUejmé, jaké nové skutečnosti pro vymezení regionálního a nadregionálního 
ÚSES vyplývají z “aktuální oborové metodiky”. 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné a. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících ze 
schváleného nového Strategického plánu hl. m. Prahy, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme napUíklad Strategický plán 
hlavního mEsta Prahy, schválený Zastupitelstvem hl. m. Prahy Ň4. 11. Ň016. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Nejedná se o novou skutečnost/podmínku. 
Strategický plán, neboli plán rozvoje obce je nástrojem majetkové politiky a 
oborových politik mEsta. 
Nejedná se o nový Strategický plán hl.m. Prahy ale o ůktualizaci Strategického 
plánu Ň00Ř. 
Z výstup] obsažených v aktualizaci Strategického plánu nevyplývá žádná nová 
podmínka, která by mEla být Uešena ůktualizací ZÚR hl.m. Prahy. 
 
 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné a. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení relevantní judikatury správních soud] k 
návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, kterými se vydávají ZÚR, resp. 
aktualizace ZÚR, v uplynulém období, včetnE specifikace konkrétních nových 
skutečností, které z judikatury pro Uešení ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
judikatury správních soud] k návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, 
kterými se vydávají ZÚR, resp. aktualizace ZÚR, v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Právní Uád je v ČR hierarchicky uspoUádán - právo Evropské unie, ústavní 
poUádek, mezinárodní smlouvy, zákonné právní pUedpisy a podzákonné právní 
pUedpisy. Judikatura není pramenem práva. Judikatura upUesOuje výklad zákon], 
ale nejsou to zákony ani podzákonné právní pUedpisy. 
Tato problematika není součástí Zprávy. 
 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné a. 7 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z rozvoje 
StUedočeského kraje v uplynulém období, se zamEUením na koordinaci ZÚR hl. m. 
Prahy se ZÚR StUedočeského kraje a se zohlednEním Integrované strategie pro 
ITI Pražské metropolitní oblasti. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
rozvoje StUedočeského kraje v uplynulém období, zejména pak z rozvoje 
bezprostUedního zázemí hl. m. Prahy. 
V této souvislosti pUipomínáme, že v uplynulém období došlo ke zrušení nEkterých 
částí ZÚR StUedočeského kraje, včetnE napU. zrušení plochy rozvoje letištE Praha 
– RuzynE, silničního okruhu kolem Prahy v severozápadním a severovýchodním 
sektoru či koridoru železniční tratE č. ŇŇ1: úsek Praha – Strančice, s velmi úzkými 
vazbami na území hl. mEsta Prahy. MomentálnE je projednávána ůktualizace č. Ň 
ZÚR StUedočeského kraje, která výše uvedené soudem zrušené části ZÚR 
StUedočeského kraje novE vymezuje. 
Dále pUipomínáme existenci ITI Pražské metropolitní oblasti Ěviz https://rsk-
sk.cz/integrovane- nastroje/iti-prazske-metropolitni-oblasti/). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavky nebudou akceptovány. 
PoUizovaná ůktualizace č. Ň ZÚR StUedočeského kraje je v souladu s platnými 
ZÚR hl.m. Prahy. 
Vyhodnocení koordinace se ZÚR StUedočeského kraje není pUedmEtem Zprávy. 
ITI - Integrované územní investice ĚIntegrated Territorial Investmentsě jsou 
nástrojem EU v rámci programovacího období Ň014-2020, kdy jsou investice 
smEUovány do tzv. Metropolitních region]. V pUípadE Prahy jde o spolupráci se 
StUedočeským krajem a obcemi kolem Prahy, kde ve vymezeném regionu lze 
použít ITI k financování projekt] , ale jen v souladu se strategií ITI pro metropolitní 
region Prahy a StUedních Čech. Jde o nástroj finanční, který je smEUován do tUí 
oblastí Ěškolství, ochrana proti povodním, dopravní stavby- napU. P+Rě a vEtšina 
investic je realizována na území StUedočeského kraje. PUímý vliv ITI na územní 
plánování respektive na aktualizaci ZÚR a jejich naplOování není. 
 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné a.Ř Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území, včetnE 
formulace závEr], zda zmEny podmínek za uplynulé období vyvolávají 
pUedpokládaný negativní dopady na udržitelný rozvoj území a pUípadnE jaké. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v]bec provedeno 
„vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území“. 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se v této vEci nelze odkázat na 
stanovisko pUíslušného orgánu ochrany životního prostUedí, poUizovatel Zprávy o 
uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy na základE vyhodnocení 
podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, vyhodnotit pUípadný negativní 
vliv tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území. PUíslušný orgán ochrany životního 
prostUedí posuzuje pUípadné negativní vlivy vyplývající ze zmEn podmínek v 
uplynulém období pouze na životní prostUedí, resp. na evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Poslední odstavec v kapitole aě Zprávy bude pUeformulován. 
 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné VI. Obsah kapitoly 
bě Problémy k Uešení v ZÚR vyplývající z územnE analytických podklad] 
 
b.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme kapitolu bě zpracovat d]slednE a UádnE na základE rozboru 
„Problém] k Uešení nástroji územního plánování“ provedeného v kapitole 1111 ň. 
ůktualizace ÚůP hl. m. Prahy. Zvláštní zUetele jsou hodny zejména následující 
„problémy k Uešení nástroji územního plánování“ : 
- ůbsence koordinace rozvoje bydlení a dalších aktivit v rámci mEsta a 
pUímEstského území Ěs. 5ě; 
- neúplná a nedostatečná kapacita dopravní a technické infrastruktury v rámci 
metropolitního regionu a Ěnedostatečnáě návaznost na hlavní evropské sítE Ěs. 5ě; 
- zvýšení významu železnice v regionální dopravE Ěs. 5ě; 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Kapitola bude rozšíUena a budou konkretizovány problémy vyplývající z aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR hl. m. Prahy Ueší jen vybrané 
problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR náležetě. 
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- problém stanovení zd]vodnEného limitu r]stu počtu obyvatel Prahy a jejích 
mEstských částí s ohledem na omezení vyplývající z pUírodních podmínek, zdroj], 
dopravní obsluhy a životního prostUedí Ěs. 7ě; 
- nedostatek les] s ohledem na potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského 
kraje, vysoká rekreační zátEž stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch Ěs. 7ě; 
- celkové pUetížení centra mEsta dopravou, nepUíznivé prostorové aspekty 
dopravních staveb Ěs. řě; 
- dlouhodobE nedokončené koncepce významných mEstských lokalit a sídlištních 
založení, nedostatečné využití jejich potenciálu Ěs. řě; 
- vznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené mEstské prostUedí a 
generující zvýšené nároky na dopravní obsluhu Ěs. 11ě; 
- tlak na novou pUevážnE monofunkční zástavbu v nezastavitelném území, kde do 
budoucna není zajištEna kvalitní kolejová veUejná doprava a tím zvyšující se 
nároky na individuální automobilovou dopravu ĚnapU. Šeberov, HrnčíUe, Újezd, 
KUeslice, Pitkoviceě Ěs. 15ě; 
- neexistence značné části Pražského okruhu zp]sobuje pUetrvávající zatížení 
území mEsta tranzitní automobilovou dopravou Ěs. 15ě; 
- absence kvalitních tangenciálních Ěkolejovýchě spojení MHD mezi jihozápadní a 
jižní částí mEsta, mezi severozápadní a severní částí mEsta mimo oblast 
rozšíUeného celomEstského centra, která by pUispEla k odlehčení dopravního 
systému v centru mEsta Ěs. 15ě; 
- chybEjící další kapacitní kolejové propojení v jižní části Prahy s centrem mEsta, 
které by snížilo rozsah autobusové MHD a nabídlo rovnEž alternativní trasu pro 
pUípad opravy Nuselského mostu Ěs. 15ě; 
- nedokončená pUestavba železničního uzlu Praha, omezená kapacita 
železničního uzlu Balabenka ve vztahu k Novému spojení, komplikované 
podmínky pro zkapacitnEní železničního uzlu Praha v centrální oblasti mEsta Ěs. 
15); 
- absence železničního propojení letištE Praha/RuzynE a kvalitního železničního 
spojení Praha–Kladno (s.15); 
- nekoordinovaný postup pUi rozvoji velkých komerčních a logistických aktivit v 
kontaktním území Prahy Ěs. Ň0ě; 
- nedostatečná podpora vzniku polyfunkční struktury mEstské zástavby v 
mEstských a čtvr[ových centrech, která je zárukou lepších podmínek pro 
celodenní bezpečnost Ěs. Ň0ě; 
- vytvoUit podmínky pro posílení vodárenské infrastruktury ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- zajistit územní podmínky pro umístEní potUebných plošných zaUízení a liniových 
vedení elektrizační soustavy Ěs. 17ě; 
- vytvoUit podmínky pro zkapacitnEní plnE菜  vyažených nebo pUeažených lokálních 
ČOV nebo pUepojení na stokový systém hl. m. Prahy ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- a omezovat kompaktní urbanizaci v okrajových částech Prahy a vytvoUit 
podmínky pro možnost realizace protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru (s. 17). 
 
Od]vodnEní 
V kapitole bě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden pouze 
jeden problém vyplývající ze ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. 
m. Prahy. V kapitole 11ň1 ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy je pUitom uvedeno 
celkem 1Ň okruh] problém] k Uešení v územnE plánovacích dokumentacích. 
VýbEr pouze jednoho problému není nijak objasnEn, stejnE tak jako není 
objasnEno, proč se Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nezabývá dalšími 
problémy k Uešení uvedenými v ň. aktualizaci ÚůP hl. m. Prahy relevantními pro 
Uešení v ZÚR. Pro účely vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUitom nejsou 
využity ani „Problémy k Uešení nástroji územního plánování“ formulované pro 
jednotlivé tematické okruhy v kapitole 1111 sekce 1100 „Hodnoty a problémy“ ň. 
aktualizace ÚůP hl. m Prahy. 
Z provedené hlubší analýzy ň. aktualizace ÚůP hl. m Prahy lze s jistotou 
konstatovat, že uvedení jediného problému uvedeného ve ZprávE o uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. m. Prahy není dostatečným vyhodnocením 
problém] k Uešení v ZÚR vyplývajících z ÚůP. 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné VII. Obsah kapitoly 
cě Vyhodnocení souladu ZÚR s Politikou územního rozvoje ČR 
 
c.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
republikovými prioritami územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území stanovenými v Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1, 
schválené vládou ČR dne 15. 4. Ň015. Požadujeme Ň. formulovat konkrétní 
požadavky na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1. PUitom Požadujeme 
zamEUit se na návrh implementace novE stanovených republikových priorit č. 
Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uvedeno prosté konstatování, 
že „v rámci zpracování ůktualizace ZÚR bude provEUen soulad s republikovými 
prioritami PÚR ČR“. To nelze považovat za naplnEní požadavku § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. „vyhodnotit soulad ZÚR s politikou územního rozvoje“. Konstatování 
pUitom pUedjímá, že platné ZÚR hl. m. Prahy nejsou v souladu s PÚR ČR a že je 
tak nutné poUídit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Návrh na poUízení aktualizace ZÚR 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
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pUitom má vyplynout až z povedeného vyhodnocení souladu ZÚR s platnou 
Politikou územního rozvoje ČR. 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné c. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
obecnými kritérii a podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro 
územní plánování uvedenými v čl. ĚňŘě a v čl. Ěňřě PÚR ČR ve znEní její 
ůktualizace č. 1. 
Požadujeme Ň. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
úkoly pro územní plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro 
Metropolitní rozvojovou oblast Praha. 
 
Od]vodnEní 
Nelze se spokojit se závEry vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s vymezením 
rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí dle PÚR ČR, které se 
omezují na požadavek na pUejmenování rozvojové oblasti OB1. 
UpozorOujeme, že v ůktualizaci č. 1 PÚR došlo k aktualizaci a doplnEní nEkterých 
obecných kritérií a podmínek pro rozhodování o zmEnách v území uvedených v čl. 
ĚňŘě a úkol] pro územní plánování uvedených v čl. Ěňřě PÚR ČR. 
UpozorOujeme dále, že v ůktualizaci č. 1 PÚR ČR byly pro Rozvojovou 
metropolitní oblast Praha stanoveny novE tUi úkoly pro územní plánování. Návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR se má mimo jiné zabývat i vyhodnocením plnEní úkol] 
pro územní plánování stanovených v PÚR ČR pro pUedmEtnou Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, by[ by mElo být konstatováno, že nEkterý z úkol] pro 
územní plánování dosud nebyl zodpovEdnými orgány splnEn ĚnapU. že zatím 
nebyla poUízena požadovaná územní studieě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
1. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s obecnými kritérii a 
podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro územní plánování 
stanovenými v platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy 
součástí od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEno jaké články jsou oproti PÚR ČR Ň00Ř v platné PÚR 
zmEnEny. 
Ň. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s úkoly pro územní 
plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné c.ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení pUípadných širších územních vliv] vymezení 
nové rozvojové osy OS5a Rozvojová oblast Praha – Jihlava v ůktualizaci č. 1 
PÚR ČR na strukturu, infrastrukturu a obslužnost území hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
UpozorOujeme, že v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR ke zmEnE zaUazení území hl. 
m. Prahy ve struktuUe osídlení ČR, byla novE vymezena rozvojová oblast OS5a 
Rozvojová oblast Praha – Jihlava podél dálnice D1. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Tato osa se území hl.m Prahy netýká v souladu s vymezením rozvojové osy OS5a 
v PÚR ČR, v platném znEní: "Obce mimo rozvojové oblasti s výraznou vazbou....". 
Celé území Hl.m. Prahy je v PÚR ČR, v platném znEní, vymezeno jako rozvojová 
oblast OB 1 Metropolitní rozvojová oblast Praha. 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné VIII. Obsah kapitoly 
dě Vyhodnocení návrh] mEstských částí na aktualizaci ZÚR 
 
d.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zapracovat do kapitoly dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
kromE požadavk] mEstských částí uplatnEných v rámci projednání návrhu Zprávy 
o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy rovnEž návrhy a podnEty na aktualizaci ZÚR hl. 
m. Prahy týkající se jednotlivých mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 
Požadujeme k tomu využít zejména bohatou agendu pr]bEžných konzultací 
rozpracovaného návrhu nového Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s 
mEstskými částmi. 
 
Od]vodnEní 
V kapitole dě Zprávy o uplatOování ZÚR se obvykle kromE požadavk] mEstských 
částí uplatnEných ve lh]tE pro projednání Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
uvádEjí též návrhy a požadavky mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR v uplynulém období. Je 
nepochybné, že Uada návrh] na aktualizaci ZÚR z pohledu mEstských částí 
jednoznačnE vyplývá napU. z konzultací rozpracovaného návrhu nového 
Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s mEstskými částmi. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
PoUizovatel neobdržel žádné požadavky MČ na aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy. 
Vzhledem k rozdílní podrobnosti ÚP a ZÚR není možné pUipomínky vznesené v 
rámci konzultací k novému Územnímu plánu hl.m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě 
použít k Zásadám územního rozvoje hl.m  Prahy. Tyto konzultace probíhaly nad 
rámec zákonem stanoveného postupu mezi zpracovatelem ÚPD a MČ, bez účasti 
poUizovatele. Tato jednání se týkala pouze návrhu Uešení Metropolitního plánu a 
byla mimo proces poUizování ÚPD. 
 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné IX. Obsah kapitoly 
eě Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR, vč. požadavk] 
na VVURÚ, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování nových 
ZÚR, vč. požadavk] na VVURÚ 
 
e.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUed vlastní formulací požadavk] a podmínek pro zpracování návrhu 
aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR zpracovat UádnE a úplnE 
kapitoly aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola e) Zprávy o uplatOování ZÚR musí být vždy formulována na základE 
podrobného a úplného vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období 
zpracovaného v kapitolách aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR. ZávEry 
vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě, 
bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR jsou základním podkladem pro formulaci 
dalšího postupu, včetnE konkrétních požadavk] a podmínek pro zpracování 
návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR. 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedené v kapitolách aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je neúplné a není proto dostatečné pro 
formulaci jednoznačných a zd]vodnitelných požadavk] a podmínek pro 
zpracování návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v podrobnosti náležející dokumentaci ZÚR doplnEny kapitoly aě, 
bě, cě a dě dle uplatnEných vyjádUení, pUipomínek a požadavk]. 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné e. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme na úvod kapitoly eě doplnit stručné shrnutí hlavních závEr] a zjištEní 
z kapitol aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, včetnE porovnání 
možností dalšího postupu a zd]vodnEní, proč je požadovaná právE aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy a v jakém rozsahu. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
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Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má mimo jiné na základE vyhodnocení 
uplatOování ZÚR provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR 
objasnit závEry vyhodnocení zmEn podmínek v území v uplynulém období a 
navrhnout a zd]vodnit další postup územnE plánovací činnosti ve vztahu k ZÚR 
Ěbez požadavk] na úpravu Uešení ZÚR / požadavky na aktualizaci ZÚR / 
požadavky na poUízení zcela nových ZÚRě. 

Vzhledem k tomu, že ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé 
schválené Zprávy body aě až hě, nebudou hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě 
Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné e. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zakomponovat do požadavk] na zpracování aktualizace ZÚR nebo 
nových ZÚR d]slednE všechny požadavky na formální i vEcné Uešení ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývající z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má v souladu s § ř Vyhlášky č. 500/Ň006 
Sb. obsahovat požadavky na všechny úpravy ZÚR. Tada závEr] a zjištEní z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období uvedených v 
kapitolách aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v kapitole 
e) uvedena. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Jak bylo uvedeno výš  Ěviz. pUedchozí odstavecě, vzhledem k tomu, že ůktualizace 
ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé schválené Zprávy body aě až hě, nebudou 
hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné e. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme striktní a definitivní požadavky na úpravy textu ZÚR zobecnit a 
ponechat tak dostatečnou volnost zpracovateli a poUizovateli aktualizace ZÚR pro 
provEUení úprav text] v potUebných vEcných souvislostech. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR obsahuje v bodech ň., 4. a 5. zcela striktní 
a definitivní požadavky na dílčí formulační zmEny textu, uvedené jako vlastní 
zmEnový text aktualizace ZÚR. Takový postup je v praxi dosti neobvyklý, návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR tak zcela nepodloženE a neod]vodnEnE pUedjímá 
vlastní vEcné Uešení aktualizace ZÚR a výsledek procesu poUizování aktualizace 
ZÚR a nedává tak projektantovi ani poUizovateli aktualizace ZÚR možnost 
potUebné zmEny textu v rámci procesu zpracování aktualizace ZÚR d]kladnE 
provEUit a promyslet ve všech potUebných vEcných souvislostech. 
UpozorOujeme, že takto striktní a definitivní pojetí požadavk] na formulační 
úpravy textu ZÚR v rámci Zprávy o uplatOování ZÚR zakládá reálný problém pUi 
vypoUádání souladu Uešení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy s požadavky na 
aktualizaci ZÚR v pUípadE, kdy se nakonec jednotlivé formulace textu ZÚR v 
návrhu aktualizaci ZÚR zmEní a když se zpracovatel od nich tedy jakkoli odchýlí 
Ěcož lze pUedpokládatě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude zapracován. 
- Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné e. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy z výše uvedených právních pUedpis] a ÚůP Ěviz též kapitola bě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahyě, včetnE specifikace konkrétních 
požadavk] na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden požadavek na 
„opravy a upUesnEní v textové a grafické části ve smyslu zákona č. ň50/Ň01Ň Sb. 
Ěnovela stavebního zákonaě, platného znEní vyhlášky č. 500/Ň006 Sb., ÚůP hl. m. 
Prahy a Pražských stavebních pUedpis]“ a dále „upUesnEní formulací textové části 
a formální úpravy výkres].“ Není zUejmé, o jaké konkrétní opravy se má jednat, v 
jakém rozsahu a s jakými dopady na vEcné i formální Uešení ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 
Problematiku ÚůP Ueší kapitola bě, která bude rozšíUena a budou konkretizovány 
problémy vyplývající z aktualizací ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR 
hl. m. Prahy Ueší jen vybrané problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR 
náležetě. 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné e. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývají z republikových priorit územního plánování, jejichž znEní bylo 
podstatnEji upraveno nebo novE doplnEno v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR. 
PUitom Požadujeme zamEUit se zejména na návrh implementace novE 
stanovených republikových priorit č. Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní 
republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden toliko obecný 
požadavek zohlednit v 1. kapitole ZÚR hl. m. Prahy priority stanované v PÚR ČR. 
Vycházíme z pUedpokladu, že současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1, byly vydány v souladu s tehdy platnou PÚR ČR z roku Ň00Ř. V 
uplynulém období, konkrétnE 15. 4. Ň015, byla vydána ůktualizace č. 1 PÚR ČR, 
ve které bylo podstatnEji aktualizováno nebo novE doplnEno znEní následujících 
republikových priorit územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území: 
(14a), (16), (16a), (17), (20a), (23), (24), (24a) a (29). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 
 
 
 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné e. 7 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR navrhuje v bodE Ň. bez náhrady zrušit 
kapitolu Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
„Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy“ s od]vodnEním, že její jednotlivá 
ustanovení jsou obsažena v jednotlivých konkrétních kapitolách ZÚR. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, která ustanovení kapitoly Ň. současnE 
platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou obsažena v 
konkrétních kapitolách ZÚR hl. m. Prahy nebo jsou s nimi v rozporu, zejména s 
ohledem na nezbytnost dosažení souladu obsahu ZÚR hl. m. Prahy s platnou 
legislativou. 
 
Od]vodnEní 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
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Toto obecné od]vodnEní nelze považovat za adekvátní, protože ustanovení 
kapitoly Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
jsou aplikovaná bez rozdílu na celém území hl. m. Prahy, zatímco jednotlivé 
konkrétní kapitoly současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 vymezují podmínky pro vymezená území hl. m. Prahy Ěspecifické 
oblasti nadmístního a celomEstského významu, transformační oblasti, nadmístnE 
významné rozvojové osy a oblastiě. Součástí kapitoly Ň. současnE platných ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou ustanovení naplOující základní 
požadavky pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb.: zejména odst. 1 písm. aě 
„stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území včetnE zohlednEní priorit stanovených v Politice územního rozvoje“; odst. 1 
písm. eě „upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území kraje“; a odst. 1 písm. hě „stanovení 
požadavk] na koordinaci územnE plánovací činnosti obcí a na Uešení v územnE 
plánovací dokumentaci obcí, zejména s pUihlédnutím k podmínkám obnovy a 
rozvoje sídelní struktury.“ Je možné, že nEkterá ustanovení v kapitole Ň. jsou 
duplicitnE obsažena v kapitole Ř. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy Ěv ní jsou 
také nEkteré celomEstské zásadyě, ale u nich tUeba duplicitu prokázat, a to 
srovnáním formulací jednotlivých konkrétních zásad. 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné e. Ř Zásadní pUipomínka 
Na základE aktualizované Politiky územního rozvoje v roce Ň015, na základE 
požadavk] sítE TEN-T a na základE zkušenosti z výskytu smogových situací na 
území hl.m. Prahy, které jsou zp]sobené pUedevším exhalacemi z dopravy, 
požadujeme do zprávy o uplatnEní doplnEní v písmenE eě Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR, … v bodE 5. ZpUesnEní ploch a koridor] 
vymezených v PÚR ČR … a v písmenE fě Požadavky na zpracování variant Uešení 
doplnit tento úkol: 
Zpracování objektivního posouzení a porovnání místnE odlišných variant vedení 
okruhu kolem Prahy ĚnapU. var. ůZÚR, var. Regionálníě na rozhraní hl.m. Prahy a 
StUedočeského kraje. Hlavním kritériem posouzení a porovnání variant budou 
zejména: jeho realizovatelnost, vlivy okruhu na obyvatele metropolitní oblasti, 
pUínos pro Uešení smogových situací v pražské kotlinE, účinnost pUevedení 
tranzitní silniční dopravy mimo intenzivnE obydlené části oblasti a účelná 
distribuce zdrojové a cílové dopravy v širší metropolitní oblasti. D]slednE budou 
aplikovány požadavky transevropské sítE TEN-T. Výsledek porovnání variant 
bude zohlednEn v návrhu aktualizace ZÚR hl.m. Prahy. 
Od]vodnEní 
Bod aě Zprávy o uplatOování uvádí: Dokumentace ZÚR a jejich ůktualizace č. 1 
byly zpracovány a vydány v souladu s tehdy platnými právními pUedpisy. V 
d]sledku zmEny podmínek Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě je nutné pUistoupit k 
poUízení ůktualizace ZÚR. 
Nové skutečnosti/podmínky:  Usnesením Vlády České republiky č. Ň76 ze dne 15. 
4. Ň015 byla schválena ůktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České 
republiky. 
ůktualizace Politiky územního rozvoje ĚPUR Ň015ě mEní vymezení koridor] 
dopravní infrastruktury a bod 76 novE stanoví: Závazným vymezením koridoru 
dopravní infrastruktury v Politice územního rozvoje ČR se rozumí uvedení míst, 
která mají být zámErem spojena, v její textové části. Grafická schémata, pUípadnE 
údaje o technických parametrech zámEru, jsou-li uvedeny, mají orientační 
význam. 
ůktualizace Politiky územního rozvoje mEní vymezení SOKP v textové části - bod 
řř:„Vymezení: 
• Silniční okruh kolem Prahy ĚPražský okruhě propojuje na rozhraní Hlavního 
mEsta Prahy a StUedočeského kraje jednotlivé mezinárodní a republikové trasy do 
Prahy. 
- D]vody vymezení: 
• PUevedení tranzitní silniční dopravy mimo intenzivnE zastavEné části mEsta, 
účelná distribuce zdrojové a cílové dopravy v metropolitní oblasti. Součást TEN-T. 
- Úkoly pro územní plánování: 
• Vymezit koridor v ZÚR. 
•Zodpovídá: Hlavní mEsto Praha, StUedočeský kraj“. 
 
1. aktualizace ZÚR HMP ĚůZÚRě v roce Ň014 pUitom považovala za závazné 
vymezení koridoru SOKP odkazem na p]vodní verzi PÚR Ň00Ř viz: 
- Od]vodnEní ůZÚR na str. 65: Má-li být koridor pro jihovýchodní část Pražského 
okruhu v souladu s PÚR Ň00Ř a má-li tudíž propojit již existující zprovoznEné 
úseky tohoto okruhu u BEchovic a DobUejovic ĚjižnE od Prahyě, což je logické, 
nem]že být vymezen na území regionu východnE od Prahy. 
- Zápis z veUejného projednávání ůZÚR z 11.1Ň. Ň01ň – kde na str. 1ň zástupce 
poUizovatele, Ing. Čemus, na dotaz zastupitelky z MČ Praha BEchovice, odpovídá: 
„…Pro MČ BEchovice již z PUR vyplývá, že úsek, který zde je, je stabilizovaný. 
Na tento úsek má být provedeno napojení v souladu s PUR.“ 
- Na grafické schéma PÚR je opakovanE odkazováno ve VypoUádání stanovisek a 
pUipomínek k ůZÚR, napU. na stranE ň74 Ěk pUipomínkám Jelínek Vladimír + Ň0Ň 
osob- zahrnující navrhovatele pě a rě: „Navržený koridor Pražského okruhu 
ĚSOKPě je v ůktualizaci Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy vymezen v souladu 
s Politikou územního rozvoje ČR Ň00Ř. V PÚR ČR Ň00Ř v grafické části ve 
schéma č. 5 - Doprava silniční je potvrzen stávající úsek Pražského okruhu 
ĚSilničního okruhu kolem Prahyě mezi Horními Počernicemi a BEchovicemi na 
pražském území a dokonce je vyjádUen nikoliv jako koridor, ale jako jedna z 
položek v legendE zahrnutých pod "stav". Na uvedený stávající úsek Pražského 
okruhu ĚSOKPě se napojují v PÚR ČR Ň00Ř vymezené koridory navazujících 
úsek] SOKP Ěve schéma č. 5 označené SOPě.“ nebo na str. 5Ř4 k pUipomínkám 
MČ Praha – BEchovice: „K části SOKP úsek 511: V PÚR ČR Ň00Ř, schválené 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
Variantní Uešení vedení SOKP nebude součástí Zprávy ani následné aktualizace. 
Zpráva je v souladu s textovou částí PÚR v platném znEní čl. řř - "Silniční okruh 
kolem Prahy ĚPražský okruhě propojuje na rozhraní Hlavního mEsta Prahy a 
StUedočeského kraje jednotlivé mezinárodní a republikové trasy do Prahy." 
Dopravní koncepce hl.m. Prahy v souvislosti s vymezením Silničního okruhu kolem 
Prahy Ědále jen "SOKP"ě a jeho doprovodných staveb ĚmimoúrovOových kUižovatek 
a pUivadEč]ě se nezmEnila, Hlavní mEsto Praha i nadále trvá na vymezení SOKP 
dle platných ZÚR hl.m. Prahy, vymezující koridor SOKP v souladu s čl. řř PÚR 
ČR v platném znEní. Proces vymezení koridoru SOKP v platném znEní ZÚR hl.m 
Prahy, byl potvrzen rozsudkem Nejvyššího správního soudu v BrnE. 
StUedočeský kraj ve své probíhající aktualizaci č. Ň ZÚR vymezuje navazující části 
koridoru SOKP v souladu s platnými ZÚR hl.m. Prahy. 
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usnesením vlády ČR č.řŇř ze dne Ň0.7.Ň00ř, je nezpochybnitelnE potvrzen 
stávající úsek Pražského okruhu ĚSOKPě na východE hl.mEsta mezi Horními 
Počernicemi a BEchovicemi jako součást Pražského okruhu ĚSOKPě- viz PÚR ČR 
Ň00Ř, schéma 5 - Doprava silniční. Na uvedený stávající úsek Pražského okruhu 
ĚSOKPě se napojují v PÚR ČR Ň00Ř vymezené koridory navazujících úsek] 
SOKP Ěve schématu 5 - Doprava silniční označené SOPě.“ Nebo k pUipomínkám 
MČ Praha – Satalice na str. 6ř1 „Ve ZprávE o uplatOování ZÚR schválené 
usnesením ZHMP č.10/77 ze dne 4.11.Ň011 není obsažen požadavek, aby v 
aktualizaci č. 1 byla Uešena variantní trasa Pražského okruhu ĚSOKPě. Hl. m. 
Praha není oprávnEno Uešit trasy dopravních koridor] na území jiného kraje, tj. v 
daném pUípadE na území StUedočeského kraje. V aktualizaci č. 1 ZÚR navržený 
koridor Pražského okruhu ĚSOKPě je koordinován se StUedočeským krajem. 
Koridor Pražského okruhu ĚSOKPě navržený v ůZÚR je v souladu s Politikou 
územního rozvoje ČR Ň00Ř. V PÚR ČR Ň00Ř v grafické části ve schéma č. 5 - 
Doprava silniční je potvrzen stávající úsek Pražského okruhu ĚSilničního okruhu 
kolem Prahyě mezi Horními Počernicemi a BEchovicemi na pražském území a 
dokonce je vyjádUen nikoliv jako koridor, ale jako jedna z položek v legendE 
zahrnutých pod "stav" Ěve schéma č. 5 označené SOKPě. Na tento stávající úsek 
Pražského okruhu ĚSOKPě se napojují v PÚR ČR Ň00Ř vymezené koridory 
navazujících úsek] SOKP. Tzv. regionální varianta Pražského okruhu ĚSOKPě, 
která je uvažovaná na území StUedočeského kraje, nevyužívá uvedený již 
zprovoznEný úsek okruhu u Počernic a BEchovic na pražském území a není proto 
s PÚR ČR Ň00Ř v souladu." 
 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné e.ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 7 vEnovaném 
„ZpUesnEní ploch a koridor] vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridor] 
nadmístního a celomEstského významu“ stanovuje nezbytnost provEUení a 
nového vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. 
Požadujeme 1. doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
pUehled zmEnEných metodických a legislativních podmínek a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, které zd]vodní potUebu provEUení vymezení ÚSES 
na nadregionální a regionální úrovni na území hl. m. Prahy. 
Ň. v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy požadujeme uvést 
konkrétní požadavky a podmínky pro aktualizaci vymezení ÚSES na 
nadregionální a regionální úrovni. 
Od]vodnEní 
PotUeba nového vymezení ÚSES ovšem z obsahu kapitoly cě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nevyplývá. Je pUitom argumentováno nutností uvést 
vymezení systému ÚSES do souladu „s legislativním rámcem, oborovými 
metodikami a reálnými podmínkami v území“. V kapitole aě„Vyhodnocení 
uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na základE kterých byly 
ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území“ Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy potUebu provEUení vymezení ÚSES na 
nadregionální a regionální úrovni konstatuje bez uvedení zmEn legislativních a 
metodických podmínek, na základE kterých byl ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni vymezen v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
Aktualizace č. 1 a/nebo vyhodnocení zkušeností pUi uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, 
ve znEní jejich ůktualizace č. 1. 
Zd]vodOování zmEn konkrétních prvk] regionálního ÚSES potUebou „uvedení do 
souladu s legislativním rámcem“ považujeme za zavádEjící, protože stávající 
podoba ÚSES byla do platného územního plánu začlenEna v souladu se zákonem 
č. 114/1řřŇ Sb. i provádEcí vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. ObdobnE považujeme za 
zavádEjící odkaz na „aktuální oborovou metodiku“, nebo[ fakt jejího vydání sám o 
sobE nelze považovat za argument pro zpochybnEní platného ÚSES nota bene 
pouze jeho vybraných částí. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 
 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné e. 10 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE Ř. navrhuje pUi 
upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot, že tyto územní podmínky budou pUi aktualizaci „upraveny s 
ohledem na požadavek hospodárného a intenzivního využití zastavEného území s 
d]razem na využití ploch brownfields a ploch pUestavby a s ohledem na 
požadavek omezit rozšiUování zastavitelného území do krajiny” a že podkladem 
pro úpravu tEchto podmínek budou využity výsledky poUizovaných aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají ve vztahu k 
podmínkách koncepce ochrany a rozvoje hodnot území hl. m. Prahy pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na aktualizaci ZÚR 
hl. m. Prahy ve vztahu k podmínkám koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 
hl. m. Prahy. 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy tímto bodem implikuje, že existující 
koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 je nedostatečná, aniž toto prokázal ve svých kapitolách aě, až dě. 
ZároveO v bodE e/Ň navrhuje bez náhrady zrušit kapitolu Obecných zásad 
územního rozvoje hl. m. Prahy. Není proto zjevné, do jakých kapitol ZÚR hl. m. 
Prahy a jakým zp]sobem budou výše zmínEné úpravy zapracovány a k jak 
rozsáhlým a podstatným zmEnám ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 
1 v by d]sledku navržených úprav mElo dojít. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Ve ZprávE není uvedeno, že existující koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR 
hl. m. Prahy je nedostatečná a bude tudíž mEnEna. 
V tomto bodu se jedná pouze o úpravu kapitoly Ř - UpUesnEní územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních a civilizačních hodnot v platných 
ZÚR, vzhledem k podrobnosti dokumentace ZÚR, s využitím ůktualizace ÚůP a 
také v d]sledku revize Kapitoly Ň. Nejedná se o zmEnu koncepce, ale pouze o 
formulační úpravu. 
Jak již bylo uvádEno v pUipomínkách výše, Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 
 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné e.11 Zásadní pUipomínka  Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
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Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ř. konstatuje, že obsah 
kapitoly bude naplOovat požadavky Evropské úmluvy o krajinE. Česká republika 
podepsala Evropskou úmluvu o krajinE ve Štrasburku ŇŘ. listopadu Ň00Ň. 
Požadujeme 1. pUednE doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 
s Evropskou úmluvou o krajinE a specifikovat, v čem se ve vztahu k Evropské 
úmluvE o krajinE zmEnily podmínky, na jejichž základE byly současné platné ZÚR 
hl. m. Prahy vydány. 
Ň. v návaznosti na vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní 
ůktualizace č. 1 s Evropskou úmluvou o krajinE požadujeme ve formulaci bodu ř. 
kapitoly eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnE specifikovat, jaké 
konkrétní požadavky a podmínky vyplývají na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do 
souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Česká vláda usnesením č. 104ř/Ň00Ň z Uíjna Ň00Ň uložila ministerstvu životního 
prostUedí, ministerstvu zemEdElství, ministerstvu kultury, ministerstvu pro místní 
rozvoj a ministerstvu školství, mládeže a tElovýchovy, aby zabezpečila 
uplatOování úmluvy v praxi. Vymezit typy krajin podle stanovených cílových 
charakteristik a stanovit cílové charakteristiky kraji, včetnE územních podmínek 
pro jejich zachování nebo dosažení, v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE č. 
1ň/Ň005 Sb. m. s., vyplývá z pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. již od roku 
Ň007. Máme tak za to, že i současnE platné ZÚR hl. m. Prahy mEly být 
zpracovány v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE. 
Z bodu ř. Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není s ohledem na výše 
uvedené zUejmé, v čem současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace 
č. 1 neodpovídají Evropské úmluvE o krajinE a jaké konkrétní požadavky a 
podmínky na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s Evropskou úmluvou o 
krajinE v rámci aktualizace ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 

 
PUipomínka nebude akceptována. 
ZÚR hl.m. Prahy v platném znEní nejsou v rozporu s Evropskou úmluvou o krajinE. 
Vzhledem k nové metodice - Metodika pro poUizování a zpracování zásad 
územního rozvoje v kontextu Evropské úmluvy o krajinE ĚČZÚ v Praze, Fakulta 
životního prostUedí; 6.1.Ň014ě- je v návrhu Zprávy navržena aktualizace pUíslušné 
kapitoly 9. 
 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné e.1Ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 10. konstatuje potUebu 
provEUení rozsahu veUejnE prospEšných staveb a opatUení dle „zmEn v 
aktualizovaných částech ZÚR“. 
Požadujeme ve formulaci bodu 10. kapitoly eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy, v návaznosti na vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období 
provedeném v kapitolách aě až dě konkrétnE specifikovat, jaké konkrétní VPS a 
VPO mají být pUedmEtem provEUení v aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodu ň. explicitnE nenavrhuje 
konkrétní zmEny v kapitolách vEnujících se rozsahu VPS a VPO. ZároveO ovšem 
v bodech 5. a 6. uvádí výčet koridor] technické a dopravní infrastruktury, u nichž 
by mElo dojít ke zmEnE zp]sobu zapracování do aktualizovaných ZÚR hl. m. 
Prahy, v bodE 7. zd]vodOuje potUebu zmEn ve vymezení ÚSES na nadregionální 
a regionální úrovni, včetnE uvedení nEkterých konkrétních prvk], u nichž se 
pUedpokládají zmEny ve vymezení. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka bude částečnE akceptována. 
VPS budou odstranEny u již realizovaných prvk] dopravní infrastruktury napU. 
prodloužení metra trasy ů do Motola - Z/50Ň/DM. U prvk] technické infrastruktury -  
bude grafické vymezení prvk] VPS upraveno, dle aktuálních podklad]. 
VPO budou upraveny v celé kapitole ÚSES, dle nového vymezení. 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné e.1ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje zrušit bez 
náhrady nadmístní rozvojové oblasti 
- R/1 ŠtErboholy – Dolní MEcholupy – Dubeč a 
- R/1 LetOany – Avia. 
Požadujeme ve formulaci bodu ň. kapitoly eě vyjasnit, zda a v jakém rozsahu má 
být kapitola ň. ZÚR hl. m. Prahy upravena. Zd]vodnEní nezbytnosti úprav 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí území hl. m. Prahy by pUitom mElo 
vycházet z výsledk] zjištEní kapitol aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období obsažené v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k potUebE nového 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí nevyjadUuje. Není proto zjevné, z 
jakých d]vod] by mElo dojít k vypuštEní tEchto kapitol ze ZÚR hl. m. Prahy. 
 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
V kapitole ň jsou navrženy ke zrušení rozvojová oblast ň.1.1 a transformační 
oblast ň.Ň.1. U oblasti ň.1.1. ŠtErboholy - Dolní MEcholupy - Dubeč ĚR/1ě došlo k 
nenaplnEní pUedpoklad], které byly potUebné k rozvoji tzv. Východního mEsta. Jde 
zejména o ukončení trasy metra v Depu HostivaU Ětedy nenapojení rozvojové 
oblasti na kapacitní dopravu - metroě, pUehodnocení dosavadního vývoje, kdy v 
tomto území je udržitelnEjší rozvoj jednotlivých mEstských částí se zachováním 
pUímEstského charakteru, což souvisí s rozvojem v jiných částech Prahy a 
naplnEním potenciálu v transformačních plochách uvnitU Prahy. ZároveO je tímto 
krokem u rozvojové oblasti ň.1.1. sledována i ochrana otevUené krajiny, zvýšení 
rekreačního potenciálu ve východní části mEsta s využitím prvk]m okolo vodní 
nádrže Slatina která má pUírodE blízký charakter a je významná i z hlediska 
ochrany pUírody. 
U oblasti ň.Ň.1. LetOany -ůvia ĚT/1ě nedošlo k naplnEní očekávání a území je stále 
využíváno Ěz vEtší částiě k produkci, skladování a obchodu, nelze tedy naplnit 
pUedpoklad transformace území v plnohodnotnou mEstkou čtvr[. Naopak je 
potUeba v Praze zachovat plochy pro výrobu, obchod a skladování - jejich úbytek 
Ěsouvisející i s ochranou bydlení a limity, které potom plynou na okolní výstavbu) 
m]že mít negativní vliv na zásobování, city logistiku i hospodáUství mEsta v 
dlouhodobém horizontu. 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné e.14 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. obsahuje požadavek 
na zrušení ř rozvojových oblastí zelenE z celkových 11 rozvojových oblastní 
zelenE vymezených v ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Platné 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom explicitnE konstatují, že jedním z celomEstských 
problém] k Uešení nástroji územního plánování je „nedostatek les] s ohledem na 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
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potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského kraje, vysoká rekreační zátEž 
stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch“ Ěkap. 1111, s. 7ě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní vEtšiny rozvojových 
oblastí zelenE, zejména s ohledem na zásadní význam ZÚR hl. m. Prahy pro 
koordinaci systému sídelní i krajinné zelenE na území hl. m. Prahy v poUizovaném 
novém Územním plánu Prahy ĚMetropolitním plánuě. PUípadné vypuštEní vEtšiny 
rozvojových oblastí zelenE musí vyplynout z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE zd]vodnEno, mj. s ohledem na 
problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR Prahy se v kapitolách aě až dě k rozvojovým 
oblastem zelenE pUitom v]bec nevyjadUuje. Není proto zUejmé, na jakém základE 
bylo stanoveno, že se jedná o lokality „spíše lokálního významu“, vzhledem k 
tomu, že rozvojové oblasti zelenE navržené ke zrušení, zasahují na území více 
mEstských částí hl. m. Prahy. Podle hrubého odhadu odečtem z pUíslušného 
výkresu platných ZÚR hl. m. Prahy je rozloha jednotlivých oblastí navržených ke 
zrušení cca 40 – 100 ha. To rozhodnE nesvEdčí jejich údajnému „spíše lokálnímu 
významu“. 

Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné e.15 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. zp]sobem mEní 
zp]sob vymezení, rozsah a prostorové uspoUádání stávající Specifické oblasti 
celomEstského centra. Specifická oblast celomEstského centra je v kap. 4. 1. ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. vymezena takto: „Oblast stávajícího 
celomEstského centra zahrnuje území Památkové rezervace v hlavním mEstE 
Praze ĚPPRě a navazující části historických čtvrtí Vinohrady, Smíchov, Holešovice 
a Karlín Ě…ě”. Požadujeme ponechat současné vymezení Specifické oblasti 
celomEstského centra. Návrh na rozšíUení území Specifické oblasti 
celomEstského centra zcela popírá princip polycentrického uspoUádání Prahy, 
když neod]vodnEnE neúmErnE plošnE rozšiUuje území vlastního celomEstského 
centra. 
 
Od]vodnEní 
Území LibnE a Vysočan, která mají být podle návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy do Specifické oblasti CelomEstského centra doplnEna, na území PPR 
nenavazují a ani s ním nijak úzce nesouvisí. Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy se pUitom k potUebE nového vymezení SO na území hl. m. Prahy v 
kapitolách aě až dě nevyjadUuje. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu SO 
stávajícího celomEstského centra vyvolán. Jedním z princip] udržitelného rozvoje 
hl. m. Prahy uvedených v platných ÚůP ĚŇ014ě je pUitom „Podpora 
hierarchizované polycentrické struktury mEsta“. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Vymezení celomEstského centra je chápáno jako vymezení hierarchicky 
nejvyššího centra, které by mElo v čase nar]stat co do kvality i kvantity rozvoje 
Prahy. CelomEstské centrum nelze vnímat v Ň1. století úzce, tedy jen jako 
Pražskou památkovou rezervaci a tEsnE pUilehlá území. S rozvojem Prahy i po 
roce 1řŘř narostl počet obyvatel, dojíždEjících i student], kteUí zpravidla využívají 
právE centrum mEsta. K odlehčení tlaku na rozvoj uvnitU PPR je potUeba učinit 
nEkolik krok], mezi které patUí i rozšíUení celomEstského centra. Tím ale není 
porušena polycentričnost mEsta - resp. rozvoj lokálních center s místní 
vybaveností. Území LibnE a Vysočan vykazuje značný transformační potenciál a 
jde o území, které je dobUe napojeno na systémy veUejné dopravy a nachází se v 
blízkosti historického jádra Prahy. Jde o podporu kvalitní transformace s cílem 
zajištEní adekvátních služeb pro hlavní mEsto jako celek a tím ke zlepšení živote 
jeho obyvatel i návštEvník], v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné e.16 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. obsahuje požadavky 
na konkrétní formulační zmEny v kapitolách 
- 4.ň.Ň Radotínské údolí Ězrušení úkol] navrhnout postupné rekultivace lom] a 
návaznost na pUilehlou část Pražského regionu pro podrobnEjší ÚPDě, 
- 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol Ězrušit úkol pro podrobnEjší ÚPD vyUešit 
nárazníkové pásmo mezi obytnými a pUírodními plochamiě a v 
- 4.5 Údolní niva Vltavy a Berounky ĚnovE chránit prostorový charakter nábUeží a 
pr]hledy, nikoliv již panorama mEstaě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na zmEny textové části nejsou zd]vodnEny v jednotlivých 
požadavcích, ani v obsahu kapitol aě až dě návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 na s. 7 konstatují „nedostatečné 
zajištEní územní ochrany pUírodnE hodnotných ploch“; „nedostatečné vazby do 
StUedočeského kraje“ a „nedostatečnou ochranu krajinných dominant a pohledovE 
exponovaných svah], podílejících se na jedinečnosti obrazu mEsta“ a potUebu 
jejich Uešení nástroji územního plánování. Není zUejmé, jakým zp]sobem mají 
navržené zmEny ZÚR hl. m. pUispEt Uešení výše zmínEných problém]. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky nebudou akceptovány. 
ůd. 4.ň.Ň. Radotínská jezera - Nástroji podrobnEjší ÚPD nelze dosáhnout 
rekultivace lom]. Není upuštEno od rekultivace lom] v této oblasti, podmínka je 
obsažena v bodE cě v Podmínkách pro následné rozhodování o zmEnách v území. 
ZÚR Ueší z principu návaznosti na okolí, tedy i na pUilehlou část Pražského 
regionu, proto je tato podmínka nadbytečná. 
Ad. 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol - Jde o území, které je zaUazeno do zastavEného 
území v souladu se SZ, uvedené území je součástí intravilánu 1ř66. Požadavek 
nárazníkového pásma není možné vzhledem k současnému stavu území Uešit, v 
blízkosti se nacházejí již realizované soudobé obytné soubory, areál golfu apod. a 
na jižní stranE bude navazovat na stávající zástavbu Radlická radiála. Ochrana 
uvedených území je stanovena pUíslušnými vyhláškami pUírodních park]. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
ůd.4.5. Údolní niva Vltavy a Berounky - text týkající se: „ochrana panoramatu 
mEsta" bude z kapitoly 4.5. odstranEn. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou 
zásadu bude uvedený text součástí kapitoly Ň - Obecné zásady.  

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné e.17 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. navrhuje z textu 
všech specifických oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE společenských 
Ěkap. 4. Ň. ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1.ě vyjmout z úkolu pro 
podrobnEjší ÚPD „vyUešit dopravní obsluhu území pUi preferování dopravy 
hromadné“ preferenci hromadné dopravy. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
V oblasti 4.Ň.Ň LetOany ĚSO/Ňě je požadavek preferování dopravy hromadné je již v 
tomto území pUekonán. Jedná se o území, kde je realizováno metro C - zastávka 
LetOany. Proto je tento bod vypuštEn. V ostatních specifických oblastí osvEtových, 
vzdElávacích a rekreačnE společenských bude požadavek odstranEn. PodrobnEjší 
územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE všechny zp]soby 
dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole Ň. 
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ÚůP hl. m. Prahy pUitom v kapitole 1111 na s. 15 doporučují ÚPD „upUednostnit 
výstavbu kolejových systém] veUejné hromadné dopravy“ a „vytvoUit prostorové 
podmínky pro výstavbu tramvajových tratí“. Vzhledem k tomu, že vyjímané články 
naplOují čl. Ň4 PÚR ČR a kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
se k dopravní obsluze oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE 
společenských nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné e.1Ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitol 
- 3.1.2 (Barrandov – Slivenec R/2), 
- ň.1.ň ĚZápadní mEsto R/ňě, 
- ň.Ň.ň ĚVysočany, T/ňě, 
- 3.2.4. (Bohdalec-Slatiny T/4) 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD body, pUedepisující podrobnEjší ÚPD Uešit odtokové pomEry z území a 
protipovodOová opatUení nestavebního charakteru. Požadujeme velmi pečlivE a 
obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí ZÚR hl. m. Prahy, zejména s 
ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. Prahy ve vztahu k 
poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě. 
PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE zd]vodnEny, mj. s ohledem na 
problémy a úkoly k Uešení vyplývající zÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se pUitom k problematice 
vodního hospodáUství a protipovodOové ochrany na malých vodních tocích 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 Ěs.15ě uvádí jako problém k 
Uešení ÚPD v oblasti technické infrastruktury “VytváUet pUedpoklady pro bezpečné 
a účelné Uešení likvidace srážkových vod.” a “Vymezit plochy vodních nádrží a 
suchých poldr] jako opatUení proti povodním, a naopak jako opatUení k nadlepšení 
bezdeštných pr]tok] zejména u drobných vodních tok].“, čímž smEUují k naplnEní 
požadavk] čl. Ň5 PÚR ČR. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových a transformačních oblastí. 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné e.1ř Zásadní pUipomínka 
Ke kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.Ň ĚManiny, Dolní LibeO, Invalidovna T/Ňě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD bod pUedepisující podrobnEjší ÚPD provEUit plochy u stanice metra 
Invalidovna pro umístEní významného celomEstského zámEru. ZároveO ovšem v 
bodu 4. Ěs.7ě navrhuje zahrnout prostor Dolní LibnE do SO celomEstského centra. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice T/Ň 
nevyjadUují. Není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
VypuštEní uvedeného úkolu neznemožní realizaci významného celomEstského 
zámEru. UmístEní pUípadného celomEstského zámEru navrhované rozšíUení 
celomEstského centra umožOuje. Území v současné dobE pochází v nEkterých 
částech transformací a jsou pUipravovány r]zné studie. Ty provEUují i celomEstské 
zámEry. Je potUeba vytváUet kompaktní, smíšené a pro r]zné využití vhodné části 
mEsta se soudobou zástavbou. 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné e.Ň0 Zásadní pUipomínka 
Ke kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v 
textech kapitol 
- ň.Ň.5 ĚNákladové nádraží Žižkov T/5ě, ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6ě, a 
- ň.Ň.Ř ĚHolešovice-Bubny-Zátory T/Řě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 pUeformulovat v bodech úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD požadavky na polyfunkčnost transformačních území. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR 
hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. 
Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPDvznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené 
mEstské prostUedí a generující zvýšené nároky na dopraní obsluhu Ěs.11ě a 
kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice výše 
uvedených transformačních oblastí nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky 
na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Slovní spojení týkající se polyfunkčnosti v uvedených oblastech Ěň.Ň.5, ň.Ň.6 a 
ň.Ň.Řě nebudou odstranEny, ale pUeformulovány na smíšené využití. 
Jedná se o úpravu terminologie na základE aktualizace stavebního zákona a jeho 
provádEcích vyhlášek. 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné e.Ň1 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 3. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6ě 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
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ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD požadavek na minimalizaci dopravy generované navrhovaným funkčním 
využitím a na provEUení Uešení Masarykova nádraží. Požadujeme velmi pečlivE a 
obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR hl. m. Prahy, zejména s 
ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. Prahy ve vztahu k 
poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě. 
PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE zd]vodnEny, mj. s ohledem na 
problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPD potUebu zvýšení významu železnice v regionální 
dopravE Ěs. 5ě a celkové pUetížení centra mEsta dopravou Ěs. řě a kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice transformační oblasti 
Masarykovo nádraží nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu 
formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

Požadavek nebude akceptován. 
Bod cě v Úkolech pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci bude vypuštEn. 
Navržená úprava reaguje na probEhlé zmEny v koncepci i reálné kroky, které se s 
územím Masarykova nádrží pojí. Území Masarykova nádraží se nachází v 
centrální části mEsta, ale je zároveO napojeno na nEkolik typ] veUejné dopravy - 
železnice, metro, tramvaj a pUedpokládá se nová koncepce, a to vznik terminálu 
spojujícímu centrum mEsta s letištEm. Z tohoto d]vodu nelze nadále uvažovat o 
tom, že lze redukovat v maximální možné míUe dopravu generovanou. 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné e.ŇŇ Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje zmEny v 
nadUazeném komunikačním systému hl. m. Prahy. Kapitoly vEnované 
nadUazeného systému se podle Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy mají 
pouze pUesunout do jiné kapitoly ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy struktury textu ZÚR hl. m. Prahy ve vztahu k 
nadUazenému systému a zd]vodnit, čím jsou tyto úpravy textu vyvolány. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat, zda se jedná o zámEr na aktualizaci vEcného Uešení nebo toliko 
formální úpravu dokumentace ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Zpráva 
Prahy k problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není 
zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Od zamýšlené úpravy textu, který se mEl týkat úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, bylo upuštEno. ČlenEní dopravního infrastruktury nebude v 
aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy mEnEno. 
 
 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné e.Ňň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje vypustit v 
kapitole 5.1.1 bod požadující ovEUení trasy Vysočanské radiály v úseku Kbelská – 
Balabenka. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy Vysočanské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] celomEstského systému v d]sledku 
provEUení vybraných radiál dopravními modely a vývoji zatížení jednotlivých 
komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
Územní rezerva Vysočanské radiály v úseku Kbelská – Balabenka nebude již dále 
sledována, dojde k využívání stávající komunikační sítE. 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné e.Ň4 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje v kapitole 
5.1.2.5 v úkolech pro podrobnEjší ÚPD vymezit koridor rezervy BUevnovské 
radiály namísto koridoru BUevnovské radiály. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy BUevnovské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
PUevedení návrhového prvku koridoru BUevnovské radiály do územní rezervy bude 
v rámci zpracování návrhu aktualizace ZÚR provEUeno na základE dopravního 
modelu včetnE dopad] na širší území. Pokud dopravní model potvrdí potUebnost 
BUevnovské radiály bude tento koridor v návrhovém prvku zachován, v opačném 
pUípadE bude tento koridor pUeUazen do územní rezervy. 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné e.25 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje následující 
zmEny v grafické části ZÚR hl. m. Prahy bez zmEn souvisejících kapitol ZÚR: 
- vypuštEní koridoru územní rezervy Vysočanské radiály ĚpUi současném 
ponechání kap. 5.1.Ň.4 Vysočanská radiálaě; 
- pUevedení Prosecké radiály z koridoru pro upUesnEní v rámci ÚP na koridor s 
celomEstským významem Ěbez adekvátních úprav kapitoly 5.1.Ň.7 Radiály 
Chodovská, Chuchelská, Prosecká a ŠtErboholskáě; 
- úpravy vedení koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a 
Troja Ěkap. 5.6.1 Koridory tramvajové dopravyě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
- V textové části bude upravena pUíslušná kapitola týkající se problematiky 
Vysočanské radiály. 
Jak bylo uvedeno v pUipomínce výše, dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] 
celomEstského systému v d]sledku provEUení vybraných radiál dopravními modely 
a vývoji zatížení jednotlivých komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
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Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené zmEny v nadUazeném komunikačním systému mEsta, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím 
jsou uvádEné požadavky na zmEny grafické části ZÚR hl. m. Prahy vyvolány. 

- U Prosecké radiály vzhledem k upuštEní od úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, nebude grafické Uešení mEnEno. 
- U koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a Troja se 
jedná pouze o zmEny grafické části. Textové část v kap. 5.6.1 Koridory tramvajové 
dopravy nebude mEnEna. 
Koridory tramvajových tratí jsou provEUeny a úpravy reagují na zmEny v území 
vyvolané zejm. implementací ÚPD Ěvýstavbou, realizací zámEr]ě. 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné e.Ň6 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje z grafické 
části ZÚR hl. m. Prahy vypustit koridory VVN 110 kV a provEUit zobrazování 
koridor] plynovod] Ěbez udání kategorie, pravdEpodobnE, v souladu s kap. 6.Ň.6 
VTL a VVTL). 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v zobrazení ploch a koridor] technické 
infrastruktury, včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a 
uvedení podklad] a požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými 
jsou zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice zobrazování vedení koridor] technické infrastruktury nevyjadUují, 
není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky bude částečnE akceptovány. 
Jedná se pouze o úpravy grafické části, textová část tEchto kapitol nebude 
mEnEna. 
Pro lepší pUehlednost budou upraveny legendy a grafické znázornEní koridor] 
VVN 110 kV v grafické části aktualizace ZÚR. 
Vedení VTL plynovodu budou v grafické části upravena dle aktuálních podklad]. 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné e.Ň7 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje v kapitole 
6.Ň.ň.Ň ĚDrobné vodní tokyě zrušit v úkolech pro podrobnEjší ÚPD požadavek na 
vymezování veUejnE prospEšných protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru, ploch pro extenzivní rekreaci a zajištEní prostupnosti území podél 
vodních tok]. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v oblasti protipovodOové ochrany, včetnE 
zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Nejedná se o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a ani kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice malých vodních tok] 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 v problémech k Uešení ÚPD 
uvádEjí potUebu „Vymezit plochy vodních nádrží a suchých poldr] jako opatUení 
proŘ povodním a naopak jako opatUení k nadlepšení bezdeštných pr]tok] 
zejména u drobných vodních tok]“ a “Zachovat nezastavitelnost bUehových 
koridor] podél tok], a to i v pUípadE菜 , že nejde o záplavová území nebo 
biokoridory“. Není proto zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD v oblasti protipovodOové ochrany vyvolány. 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního 
charakteru) a zajištEní prostupnosti území podél vodních tok] budou obsaženy v 
souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou opakovány 
v rámci jednotlivých kapitolĚnapU. 6.Ň.ň.Ňě 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
Tento požadavek, zajištEní prostupnosti území podél vodních tok], je také uveden 
v platných PSP - § 11, odst.4.  

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné X.Obsah kapitoly 
fěPožadavky na zpracování variant Uešení 
 
f.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme doplnit kapitolu o jednoznačné konstatování, zda se pUedpokládá 
variantní nebo invariantní Uešení ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy, včetnE 
zd]vodnEní. To nemEní nic na skutečnosti, že požadavky na variantnost Uešení 
ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy mohou vyplynout i ex post z projednání Návrhu 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na pUípadné zpracování variant Uešení má vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. ůbsenci konstatování, zda má být ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
zpracovaná ve variantách Ěvč. pUípadné specifikace v jakých variantáchě nebo 
jako invariantní lze pUipsat v podstatE úplné absenci vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka je bezpUedmEtná. 
Návrhem Zprávy v bodE fě není požadováno zpracování variant Uešení, pokud tak 
nevyplyne z výsledk] projednání. Uvedený text bude upraven v souladu s výsledky 
projednání. 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné XI. Obsah kapitoly 
gě Návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopad] na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly zjištEny 
 
g.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných negativních 
dopad] zmEn v území v uplynulém období na udržitelný rozvoj území, včetnE 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
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návrhu zp]sobu jejich eliminace, minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Prosté konstatování Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, že „bude 
provEUeno, zda byly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území“ nelze 
považovat za naplnEní dikce § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. Zpráva o uplatOování 
ZÚR. PoUizovatel Zprávy o uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy 
na základE vyhodnocení podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, 
vyhodnotit pUípadné negativní vlivy tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území Ěviz též 
kapitola aě Zprávy o uplatOování ZÚRě a navrhnout zp]soby jejich eliminace, 
minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci ZÚR. 
 

Text bodu gě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " V rámci uplatOování ZÚR hl.m. 
Prahy nebyly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území a proto Zpráva 
neobsahuje žádné návrhy na jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci." 

61    MČ Praha - Lysolaje, starosta Jiné XII. Obsah kapitoly 
hě Návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje 
 
h.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme specifikovat konkrétní návrhy na aktualizaci PÚR ČR, nebo 
konstatování ĚvčetnE zd]vodnEníě, že takové návrhy z vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m Prahy v uplynulém období nevyplývají. 
 
Od]vodnEní 
Návrhy na pUípadnou aktualizaci PÚR ČR musí vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. Povinnosti uložené ZprávE o uplatOování ZÚR v § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. se nelze vyhnout odkazem na vlastní zpracování a projednání 
aktualizace ZÚR, jejíž poUízení se na základE pUedmEtné Zprávy o uplatOování 
ZÚR pUedpokládá. 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
V současnosti nelze specifikovat pUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR, v 
platném znEní. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR mohou vyplynout z 
následného zpracování a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na základE 
schválené Zprávy. 
 
Text bodu hě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " Návrhy na aktualizaci PÚR ČR nelze 
nyní specifikovat. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR vyplynou ze zpracování 
a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy." 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné I. Obsah Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUepracování návrhu Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje 
hl. m. Prahy Ědále jen Zprávaě, do podoby, která bude splOovat požadavky na 
zprávu o uplatOování zásad územního rozvoje Ědále jen ZÚRě vyplývající z 
platných právních pUedpis] a odpovídající zásadnímu významu ZÚR jako 
nadUazené a základní územnE plánovací dokumentace hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaný NÁVRH ZPRÁVY O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
HL. M. PRůHY V UPLYNULÉM OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 – BTEZEN Ň017ě 
nesplOuje základní požadavky na zprávu o uplatOování ZÚR vyplývající z platných 
právních pUedpis], protože: 
1. Neobsahuje Uádné vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém 
období 
Ň. NeobjasOuje d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
ň. NeobjasOuje jednotlivé požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy 
 
ZÚR Ueší v Praze základní požadavky na celkové účelné a hospodárné 
uspoUádání území hlavního mEsta, a vztahy základní struktury hlavního mEsta k 
navazujícímu území StUedočeského kraje a koncepci celomEstsky i regionálnE či 
republikovE významné veUejné infrastruktury. ZÚR tak definují základní principy 
koncepce uspoUádání území hl. m. Prahy. 
ZÚR dále vymezují plochy a koridory celomEstského, republikového či 
mezinárodního významu. Jedná se zejména o plochy a koridory pro Prahu v]bec 
nejvýznamnEjších dopravních systém], systém] technické infrastruktury či o 
celomEstsky významné součásti a struktury krajiny hlavního mEsta. 
ZÚR jsou podUízeny Politice územního rozvoje ČR Ědále jen „PÚR“ě, zámEry 
republikového nebo mezinárodního významu vyplývající z PÚR musí být do ZÚR 
pUevzaty. ZÚR jsou naopak závazné pro poUízení zmEn platného územního plánu i 
poUízení nového územního ĚMetropolitníhoě plánu hl. m. Prahy. 
 
Politika územního rozvoje - stát ----------> Zásady územního rozvoje - kraj ----------
> Územní ĚMetropolitníě plán - obec 
 
Zpráva o uplatOování zásad územního rozvoje 
Vždy nejdéle do 4 let od vydání ZÚR nebo jejich poslední aktualizace je krajský 
úUad Ěv pUípadE Prahy pak Magistrát hl. m. Prahyě povinen vyhodnotit zkušenosti s 
uplatOováním, tedy s využitím ZÚR v rámci procesu územního plánování, 
posoudit, zda ZÚR stále dobUe plní sv]j účel a svou roli, zda stále splOují 
požadavky PÚR ČR, stavebního zákona, zejména cíl] a úkol] územního 
plánování, a všech právních pUedpis]. Zpráva o uplatOování ZÚR má také 
zhodnotit, zda ZÚR dostatečnE chrání hodnoty v území a zda pUispívají k 
udržitelnému rozvoji území hlavního mEsta. 
Výstupem zprávy o uplatOování ZÚR za uplynulé období m]že být 
Ě1ě konstatování, že ZÚR plní dobUe svou roli a není na nich tUeba nic mEnit 
ĚŇěpožadavek na dílčí zmEny v Uešení ZÚR, bez dopad] na celkovou koncepci 
ZÚR = požadavek na poUízení aktualizace ZÚR 
Ěňěpožadavek na poUízení zcela nových ZÚR v pUípadE, že je potUeba zmEnit 
celkovou koncepci ZÚR 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR tak m]že být zadáním pro aktualizaci stávajících 
anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy. 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude akceptována částečnE. 
Návrh Zprávy je zpracován a projednáván v souladu s platnými právními pUedpisy 
Ě§ 4Ň stavebního zákona, § ř vyhlášky č. 500/ Ň006 Sb. o územnE analytických 
podkladech, územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE 
plánovací činnostiě. 
ad 1ě Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období. 
ad Ňě D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy 
na základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 
4Ň odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu 
Ěstavební zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle 
výsledk] projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 
let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." 
ůktualizace č. 1 ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 
43/2014 usnesením č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
ad ňě Vlastní zd]vodnEní navrženého Uešení Ěkonkrétních úprav textové a grafické 
částiě bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí návrhové 
dokumentace ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
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Vyhodnocování uplatOování ZÚR za uplynulé období Ě kapitoly a, b, c, d zprávy o 
uplatOování ZÚRě ----------> Ě1ě Bez nárok] na úpravy ZÚR, ĚŇě Požadavek na 
poUízení aktualizace ZÚR, Ěňě Požadavek na poUízení nových ZÚR Ěkapitoly e, f, g, 
zprávy o uplatOování ZÚRě 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy za uplynulé období musí být UádnE 
projednána s mEstskými částmi, Ministerstvem pro místní rozvoj, s dotčenými 
orgány, které chrání veUejné zájmy vyplývající z platných právních pUedpis], se 
sousedními kraji, s obcemi sousedícími s krajem, pro který jsou ZÚR poUizovány, 
v pUípadE Prahy tedy s obcemi sousedícími s územím hlavního mEsta. 
Pro účely transparentního projednání musí Zpráva o uplatOování ZÚR v 
uplynulém období obsahovat UádnE zpracované vyhodnocení uplatOování ZÚR v 
uplynulém období, musí jednoznačnE, srozumitelnE transparentnE formulovat 
závEry a zjištEní tohoto vyhodnocení a musí obsahovat návrh na další postup. 
Dokud není provedeno Uádné a úplné vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém 
období, není možné navrhnout další postup, tedy navrhnout, zda ponechat ZÚR 
beze zmEny, nebo navrhnout poUízení aktualizace ZÚR nebo dokonce poUízení 
nových ZÚR. 
V pUípadE návrhu na poUízení aktualizace ZÚR nebo poUízení nových ZÚR se 
Zpráva o uplatOování ZÚR stává zadáním aktualizace ZÚR, resp. nových ZÚR a 
musí proto obsahovat jednoznačnE formulované požadavky na aktualizaci ZÚR či 
na nové ZÚR. 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné II. D]vody aktualizace ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme jasné vymezení d]vod], které vedou k aktualizaci ZÚR a pUesné 
vyjádUení vEcných úkol] aktualizace s jasným od]vodnEním a upozornEním, zda 
jsou či nejsou aktualizací na základE Zprávy mEnEny zásadní koncepce ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaná ZPRÁVů O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. 
PRůHY V UPLYNULÉM 
OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 – BTEZEN Ň017ě stanoví Ěby[ bez Uádného zd]vodnEníě 
potUebu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, a to zejména v tEchto oblastech: 
Ě1ě uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s ůktualizací č. 1 PÚR ČR schválenou 
vládou ČR 15. 4. Ň015 
ĚŇě úprava terminologie ZÚR hl. m. Prahy, aby byla zcela v souladu s platnými 
právními pUedpisy 
Ěňě zrušení bez náhrady „Obecných zásad územního rozvoje hl. m. Prahy“, které 
zejména definují základní koncepci uspoUádání Prahy a stanovují požadavky na 
koordinaci uspoUádání sídelní struktury Prahy, na strukturu center Prahy a na 
jednotlivé systémy mEsta, ale také na ochranu hodnot Prahy v navazujícím 
územním ĚMetropolitnímě plánu 
Ě4ě zrušení vybraných rozvojových oblastí zelenE 
Ě5ě rušení požadavk] na územní plán v rozvojových a transformačních oblastech 
Ě6ě provEUení vymezení územního sytému ekologické stability na nadregionální a 
regionální úrovni. 
Z vEcných požadavk] je tedy zUejmé, že byly vybrány selektivnE a výbEr 
nevychází z vyhodnocení a d]vody výbEru i požadavk] na zmEny nejsou zUejmé. 
SoučasnE není pochopitelné, proč Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
neobsahuje požadavky na Uešení nenaplnEných koncepcí ZÚR a dalších úkol] z 
ÚůP. 
 
NejčastEjšími d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR jsou 
Ě1ě nutnost uvést ZÚR do souladu se schválenou aktualizací PÚR ČR 
ĚŇě nutnost doplnit části ZÚR zrušené správními soudy 
Ěňě potUeba aktualizovat nEkteré vybrané aspekty ZÚR Ětypicky potUeba 
pUehodnotit vymezení nEkterého vybraného dopravního koridoru apod.ě 
Ě4ě potUeba komplexnE ĚcelkovEě revidovat Uešení ZÚR. 
 
Každý z výše uvedených d]vod] pro poUízení aktualizace ZÚR klade odlišné 
nároky na následné zpracování aktualizace ZÚR, zejména pak na rozsah a 
náročnost projednání aktualizace ZÚR. Zatímco uvedení ZÚR do souladu s PÚR 
ČR či náprava dílčích částí ZÚR zrušených správními soudy nebývá v zásadE 
problematická a vykazuje jen malá rizika komplikací v procesu projednání, 
aktualizace dílčích aspekt] ZÚR či komplexní revize ZÚR skýtají značné riziko 
komplikací v rámci projednání takové aktualizace ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
Návrh Zprávy je zpracován v souladu s platnými právními pUedpisy. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
V rámci aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy, nebude 
docházet ke zmEnE zásadních koncepcí, dochází pouze k dílčím úpravám, které 
reagují na novely zákon], vyhlášky, nové metodiky atd.. 
Úkoly vyplývající z problému v ÚůP budou do Zprávy doplnEny. 
 
K jednotlivým bod]m uvedeným v od]vodnEní pUipomínky uvádíme: 
ad 1. Nutná úprava dle ůktualizace PÚR č.1 - Vyplývá z § 41 odst. 4 stavebního 
zákona: "Kraj je povinen uvést do souladu zásady územního rozvoje s následnE 
schválenou politikou územního rozvoje....". 
ad Ň. Soulad s novelizovanými právními pUedpisy. 
ad 3. Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
ad 4. Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
ad 5. Rušení konkrétních požadavk] souvisí se znalostí území a Hl. m. Praha, 
obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou organizaci, pro 
zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. Proto v pUípadE 
hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková organizace zUízená 
hl. m. Prahou. Z d]vodu, že oba stupnE územnE plánovací dokumentace hl.m. 
Prahy zpracovává totožný projektant, bylo v návrhu Zprávy pUistoupeno k 
podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, kde k tomu byly odborné i 
procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost procesu aktualizace ZÚR hl. 
m. Prahy. 
ad 6. Vzhledem k nové metodice MŽP k problematice ÚSES bude novE 
vymezeno. 
 
 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné III. Vyhodnocení rizik spojených s aktualizací ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme vyhodnocení rizik spojených s variantami aktualizace ZÚR, zejména 
ve vztahu poUizování nového ĚMetropolitníhoě Územního plánu hl. m. Prahy a 
zajištEní právní kontinuity a jistoty pUi rozhodování v území. 
 
Od]vodnEní 
S ohledem na Uízení rizik vyplývajících z poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy je 
tUeba citlivE zvážit náplO a rozsah aktualizace. Je žádoucí, aby aktualizace ZÚR 
hl. m. Prahy nenarušila proces soubEžnE probíhajícího poUízení nového územního 
ĚMetropolitníhoě plánu. V pUípadE nabytí účinnosti právE projednávané novely 
stavebního zákona bude možné poUizovat soubEžnE nový územní ĚMetropolitníě 
plán a aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadavky na zásahy do základních koncepcí uspoUádání kraje ĚPrahyě tak 
zvyšují riziko, že v pr]bEhu zpracování dojde k rozpor]m s dotčenými orgány a 
tím i k pr]tah]m v poUizování aktualizace ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují požadavky ke ZprávE. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
Vyhodnocení rizik není součástí Zprávy o uplatOování ZÚR hl.m. Prahy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy, Zpráva je zpracovaná v 
souladu s § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. o územnE analytických podkladech, 
územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu je kontinuita zaručena. Územní 
plán hl.m. Prahy - Metropolitní plán musí být s nadUazenou územnE plánovací 
dokumentací v souladu. 
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K aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy je pUitom nutné pUistupovat zároveO s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy pUevezmou roli podkladu pro rozhodování v území v pUípadE, že 
nový územní ĚMetropolitníě plán Prahy nebude poUízen do doby ukončení platnosti 
v současné dobE platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního mEsta 
Prahy z roku 1řřř Ěpodle platné právní úpravy v roce Ň0Ň0, podle projednávané 
novely stavebního zákona v roce Ň0ŇŇě. 
Je tedy více než žádoucí zakotvit v ZÚR hl. m. Prahy základní zásady pro 
koordinaci rozvoje území hlavního mEsta Prahy, které by v pUípadE pUechodného 
období, kdy Praha nebude mít platný žádný územní plán, pUevzaly alespoO 
částečnE, v mEUítku celého mEsta, roli územního plánu. 
 
Rizika aktualizace ZÚR, která je zejména tUeba vyhodnotit 
1. Pokud by právE projednávaná novela stavebního zákona nevstoupila v 
účinnost, ohrozila by navrhovaná aktualizace ZÚR hl. m. Prahy harmonogram 
poUizování nového územního ĚMetropolitního plánuě: 
podle platného stavebního zákona je tUeba aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy na 
základE zprávy o jejím uplatOování zahájit ještE pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu, který bude muset odpovídat aktualizovaným ZÚR či až po 
jeho projednání s tím, že soulad Metropolitního plánu a ZÚR hl. m. Prahy zajistí 
zmEna Metropolitního plánu po vydání aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
První varianta by poUizování Metropolitního plánu významnE zdržela a zanáší 
riziko budoucích soudních pUezkum] s nepUedvídatelným výsledkem. 
Druhá varianta vyžaduje uvedení Metropolitního plánu do souladu s platnými ZÚR 
hl. m. Prahy a mEnEné koncepce ZÚR hl. m. Prahy budou zapracovány až v 
komplexní aktualizaci Metropolitního plánu či jeho zmEnami. 
Teoreticky je možné pUipravovat Metropolitní plán ve dvou variantách, podle 
stávajících a podle aktualizovaných ZÚR hl. m. Prahy, ale tento postup je náročný 
právnE, administrativnE i ekonomicky a vyžaduje shodu poUizovatele se 
zpracovatelem. 
V pUípadE, že by novela stavebního zákona nevstoupila v platnost, je nezbytné 
zahájit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy bu@ pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu anebo až po veUejném projednání. 
V pUípadE účinnosti novely stavebního zákona bude situace z tohoto hlediska 
pUíznivEjší, nebo[ návrh novely stavebního zákona umožOuje soubEžné poUízení 
ZÚR a vydání územního plánu na území hl. m. Prahy. PUesto pUedjímání výsledk] 
soubEžného projednání územního plánu a aktualizace zásad územního rozvoje 
m]že vést k situaci, kdy by musel být územní plán pozdEji dle § 5ň odst. 6 
stavebního zákona zamítnut. 
Ň. Toto riziko lze do značné míry vyloučit v pUípadE, že dojde pouze k 
minimalistické aktualizace ZÚR hl. m. Prahy Ěpouze uvedení do souladu s 
Politikou územního rozvoje ČR a judikatur správních soud]ě, z níž nevyplývají 
žádná zvláštní rizika pUi poUizování. 
ň. V pUípadE, že by byla zvolena cesta komplexní a tedy vEcnE rozsáhlé 
aktualizace ZÚR hl. m. Prahy anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy, se Praha 
vystavuje riziku, že v pr]bEhu projednávání aktualizace nebo nových ZÚR hl. m. 
Prahy dojde k rozpor]m s nadUazenými správními orgány, mEstskými částmi a 
veUejností. 
4. V pUípadE komplexní aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, která by zasáhla i koncepci 
ZÚR hrozí soudní pUezkum, zda se jedná o aktualizaci ZÚR nebo skrytE o 
poUízení zcela nových ZÚR. 
5. Ke zprávE o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je tUeba pUistupovat s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy obstály pUi soudních pUezkumech a je tUeba je chápat jako 
stabilizující prvek územního plánování hl. m. Prahy. Z hlediska Uízení rizik pUi 
poUizování územního plánu hl. m. Prahy proto není vhodné do ZÚR Prahy 
zasahovat. Všechna pozitiva, kterých je možné komplexní aktualizací ZÚR hl. m. 
Prahy dosáhnout, nevyvažují rizika otevUení soudních pUezkum] v situaci, kdy 
není jisté, že Praha bude mít po roce Ň0Ň0, resp. po roce Ň0ŇŇ platný územní 
plán. 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné IV. Požadavky na ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
S ohledem na mimoUádný význam ZÚR hl. m. Prahy pro koordinaci rozvoje území 
hl. m. Prahy a pro rozhodování zmEnách v území v pUípadE skončení platnosti 
územního plánu hlavního mEsta požadujeme zachovat a dále podstatnE posílit 
koordinační roli ZÚR hl. m Prahy. 
V požadavcích na aktualizaci pak požadujeme soustUedit se v ZÚR hl. m. Prahy 
na cizelaci, zpUesnEní a doplnEní podmínek pro rozhodování o zmEnách v území 
pUedevším v tEchto oblastech a tematických okruzích: 
- Stanovení cílového uspoUádání sídelní struktury mEsta - určení cílové pozice, 
role a významu jednotlivých mEstských částí v sídelní struktuUe hlavního mEsta, 
určení cílového uspoUádání center a jejich vzájemných prostorových a provozních 
vazeb a určení cílového vztahu struktury osídlení hlavního mEsta k osídlení 
navazujícího území StUedočeského kraje, se zvláštním zUetelem na obce v 
metropolitním regionu Prahy. 
- Ochrana a rozvoj hodnot celomEstského významu – jednoznačná identifikace 
pUírodních/krajinných, kulturních/historických a civilizačních hodnot celomEstského 
významu, se zvláštním zUetelem k hodnotám, jejichž ochrana nevyplývá z obecnE 
závazných právních pUedpis], včetnE stanovení jednoznačných podmínek jejich 
ochranu a režimu rozhodování o zmEnách v území ve vztahu k pUedmEt]m a 
cíl]m jejich ochrany. 
- Koncepce veUejné infrastruktury celomEstského, nadmístního i republikového 
významu – funkčnE a prostorovE ucelená a robustní koncepce celomEstské a 
regionálnE či republikovE významné veUejné infrastruktury, tedy dopravního 
systému mEsta, systému zásobování mEsta sítEmi technické infrastruktury, ale 
také systému celomEstsky, regionálnE i republikovE významného občanského 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
Není možné pUedjímat co nastane, až skončí platnost Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy. V současnosti se poUizuje nový ÚP hl.m. Prahy. 
ZÚR jsou platnou územnE plánovací dokumentací, zpracované dle platných 
právních pUedpis], s jasnE stanovenými požadavky na účel, obsah a podrobnost 
zpracování Ě§ ň6 SZ, §6 - 10 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. včetnE pUílohy č. 4ě. ZÚR 
nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem ÚP, RP nebo navazujícím 
rozhodnutím. 
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vybavení a veUejných prostranství, to vše se zvláštním zUetelem na zajištEní vazeb 
na území StUedočeského kraje a celé České republiky. 
- Koncepce zelené infrastruktury celomEstského i nadmístního významu – 
koncepce celomEstsky významných krajinných struktur a systému zelenE, se 
zvláštním zUetelem na krajinné vazby na území v zázemí hlavního mEsta. 
- PodmínEnosti rozvoje území realizací veUejných infrastruktur celomEstského / 
nadmístního významu – zajištEní časové koordinace rozvoje území hlavního 
mEsta, resp. jeho vybraných částí a území vzhledem k nárok]m na rozvoj a 
podmínEnosti realizací celomEstsky nebo regionálnE významných systém] 
veUejné infrastruktury. 
- PodmínEnost veUejné dopravní infrastruktury celomEstského, nadmístního i 
republikového významu realizací ochranné zelenE a dalších prvk] k eliminaci 
negativních dopad] z tEchto staveb. 
 
Od]vodnEní 
ZÚR hl. m. Prahy jsou závazné pro poUizování a vydávání Územního plánu hl. m. 
Prahy a regulačních plán]. Všechny zmEny současnE platného Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy, jakož i novE poUizovaný Územní plán hl. m. Prahy 
ĚMetropolitní pláně musí být plnE v souladu s platnými Ěvydanýmiě ZÚR hl. m. 
Prahy, ve znEní všech jejích aktualizací. 
Praha je zároveO krajem i obcí, proto se pro Prahu poUizují a vydávají ZÚR i 
územní plán. Zatímco ve všech krajích České republiky mimo Prahu slouží 
zásady územního rozvoje pro koordinaci územnE plánovací činnosti mezi 
jednotlivými obcemi na území pUíslušného kraje, včetnE vazeb daného kraje na 
území sousedních kraj] či stát], v pUípadE hl. m. Prahy slouží ZÚR ke koordinaci 
rozvoje vlastního území hlavního mEsta, včetnE koordinace rozvoje území hl. m. 
Prahy ve vztahu k území sousedního StUedočeského kraje, zejména pak ve 
vztahu k území obcí pUiléhajících k obvodu hlavního mEsta. Ekvivalentem ke 
koordinaci územnE plánovací činnosti mezi jednotlivými obcemi v krajích mimo 
Prahu je v Praze de facto koordinace prostorových a provozních vztah] mezi 
územími jednotlivých mEstských částí. Zatímco v krajích mimo Prahu se 
záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí všechny ty, které svým 
významem, rozsahem nebo využitím ovlivOují území více obcí, v pUípadE hl. m. 
Prahy se záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí ty, které mají 
celomEstský význam Ěviz též „plocha nadmístního nebo republikového významu“ 
dle § Ň odst. Ě1ě písm. hě stavebního zákonaě. 
ZÚR hl. m. Prahy tak Ueší shodné území, jako Ueší Územní plán hl. m. Prahy, ZÚR 
hl. m. Prahy se ovšem zabývají výhradnE záležitostmi celomEstského významu, a 
tedy záležitostmi koordinujícími rozvoj území hl. m. Prahy jako celku, v 
celomEstských souvislostech a souvislostech pUesahující hranici hl. m. Prahy do 
sousedního StUedočeského kraje. ZÚR pUitom zároveO v souladu s § ň6 odst. Ěňě 
stavebního zákona “koordinují územnE plánovací činnost obcí“, v pUípadE Prahy, 
která je sama obcí, je tak povinností ZÚR v nadmístních/celomEstských 
souvislostech a vztazích stanovit jednoznačný rámec pro územní plán hlavního 
mEsta. ZÚR hl. m. Prahy stanoví účelné a hospodárné uspoUádání území hlavního 
mEsta, vymezí tedy systém center a vzájemné vztahy mezi nimi, vymezí hlavní 
rozvojová území, území krajiny anebo území s nutným specifickým pUístupem k 
jejich rozvoji a pro všechna tato území stanoví podrobné podmínky a úkoly pro 
územní plánování, které musí být následnE detailnE naplnEny v územním plánu, 
resp. v regulačních plánech. 
ZÚR dále vymezí plochy a koridory nadmístního a celomEstského významu pro 
dopravní či technickou infrastrukturu, protipovodOová opatUení, územní systém 
ekologické stability či další vybrané celomEstsky významné systémy v území. 
Cílem je pUitom vytvoUit územní podmínky pro fungování a další kvalitativní i 
kvantitativní rozvoj systém] zajiš[ujících fungování hl. m. Prahy jako celku a 
integraci hl. m. Prahy do širších územních struktur sousedního StUedočeského 
kraje, potažmo celého státu. 
Projednávaný Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v podobE, v jaké je 
pUedkládán, naopak pUedstavuje zásadní ohrožení výše uvedené zásadní 
koordinační role ZÚR hl. m. Prahu ve vztahu k územnE plánovací činnosti a 
rozvoji území hl. m. Prahy. Navrhováno je vypuštEní Uady podmínek pro následné 
rozhodování o zmEnách v území a úkol] pro podrobnEjší ÚPD, nEkteré systémy v 
území zakotvené v platných ZÚR hl. m. Prahy jsou bez dalšího zd]vodnEní 
označovány za místního významu a jsou tak navrženy k vypuštEní. Namísto 
snahy o cizelaci, zpUesnEní a doplnEní dalších úkol] pro následné rozhodování o 
zmEnách v území jsou tak robustnost a koordinační role stávajícího znEní ZÚR hl. 
m. Prahy spíše oslabovány. Hrozí tak, že bez návazného územního plánu 
hlavního mEsta nebudou ZÚR hl. m. Prahy samy o sobE pUípadnE schopné sloužit 
jako relevantní podklad pro rozhodování o zmEnách v území. 
Podle platného znEní stavebního zákona skončí platnost současného Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Ěschválený ř. ř. 1řřřě dne ň1. 1Ň. Ň0Ň0. 
MomentálnE v Poslanecké snEmovnE Parlamentu ČR projednávaná novela 
stavebního zákona pUedpokládá prodloužení platnosti všech územních plán] 
schválených pUed 1. 1. Ň007 do konce roku Ň0ŇŇ, tedy o další dva roky. PUijetí a 
účinnost právE projednávané novely stavebního zákona jsou však nejisté a nelze 
s nimi v tuto chvíli s jistotou počítat. 
Praha poUizuje nový Územní plán hl. m. Prahy ĚMetropolitní pláně, jeho poUízení je 
však ve značném časovém prodlení oproti p]vodnE pUedpokládanému 
harmonogramu, a proto je v současné dobE v podstatE jisté, že Metropolitní plán 
nebude účinný pUed uplynutím lh]ty účinnosti současnE platného ÚPSÚ hl. m. 
Prahy, tedy do ň1. 1Ň. Ň0Ň0. S velkou mírou pravdEpodobnosti lze pUedpokládat, 
že Metropolitní plán nebude účinný ani do pUípadné prodloužené lh]ty ň1. 1Ň. 
2022. 
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S ohledem na výše uvedené Praha čelí reálné hrozbE, že od 1. 1. Ň0Ň1 nebo od 
1. 1. Ň0Ňň Ěv závislosti na pUípadné účinnosti momentálnE projednávané novely 
stavebního zákonaě bude zcela bez územního plánu. Rozhodování v území se 
pak v tom pUípadE kromE pUíslušných ustanovení stavebního zákona, zejména cíl] 
a úkol] územního plánování, a kromE Pražských stavebních pUedpis] bude Uídit 
právE zásadami územního rozvoje. 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné V. Obsah kapitoly 
aě Vyhodnocení uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na 
základE kterých byly ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení 
pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území 
 
a. 1 Zásadní pUipomínka 
Doporučujeme identifikovat všechny konkrétní nové skutečnosti, vyplývající ze 
zmEn podmínek v uplynulém období a zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení 
konkrétních vliv] identifikovaných nových skutečností na formální obsah i vEcné 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na pUípadnou 
aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR nestačí pouze uvést prostý výčet 
legislativních pUedpis] a dalších dokument], které se v uplynulém období zmEnily. 
Je nezbytné identifikovat zcela konkrétnE jednotlivé podmínky, které se zmEnou 
tEchto pUedpis] a dokument] zmEnily a formulovat vliv tEchto podmínek na 
formální i vEcný obsah ZÚR hl. m. Prahy. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období a také bude doplnEno 
vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území. 
Dále ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné a. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z novel všech 
relevantních právních pUedpis] s účinností v uplynulém období, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Doporučujeme 
pUitom zabývat se kromE uvedené novely vyhlášky č. 45Ř/Ň010 Sb., kterou se 
mEní vyhláška č. 500/Ň006 Sb. dále napU. novelou zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o 
ochranE zemEdElského p]dního fondu, novelou zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích a dalšími, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme mezi legislativními pUedpisy, 
které byly v uplynulém období zmEnEny/aktualizovány a mohly by mít vliv na 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, napU. novelu zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o ochranE 
zemEdElského p]dního fondu Ězákony č. 41/Ň015, resp.1Ř4/Ň006 Sb., kterými se 
mEní zákon č. ňň4/1řřŇ Sb.ě, nebo napU. novelu zákona č. 1ň/1ř97 Sb., o 
pozemních komunikacích Ězákon č. Ň6Ř/Ň015 Sb., kterým se mEní zákon č. 
1ň/1řř7 Sb.ě, kterým se ruší označení všech „rychlostních silnic“, a mnohé další. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Návrh aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, který vyplyne za schválené Zprávy, bude 
zpracován v souladu s platnou legislativou. 
 
 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné a. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. porovnat výsledky prognózy zpracovatele s výsledky projekce z 
ČSÚ, Ň. identifikovat konkrétní nové skutečnosti, které z nich vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedeno, že „je k dispozici 
nová Prognóza vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy“. Není objasnEno, v čem 
se zjištEní nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy liší od 
skutečností, na základE nichž byly zpracované v současné dobE platné ZÚR hl. 
m. Prahy. Není ani objasnEno, zda z nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. 
m. Prahy vyplývají nEjaké konkrétní nároky na Uešení ZÚR hl. m. Prahy. 
UpozorOujeme, že kromE prognózy zpracované pUímo v IPR existuje i Projekce 
obyvatelstva v Hlavním mEstE Praze do roku Ň050 Ěz ledna Ň014ě, zpracovaná 
jedním ze tUí renomovaných prognostických pracoviš[ v ČR - Českým statistickým 
úUadem. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Prognóza byla zpracována Univerzitou Karlovou a jejím podkladem byly data ČSÚ. 
Prognóza byla použita proto, že obsahuje i podrobnEjší údaje než data z ČSÚ. 
Jedná se o údaje o imigraci - pUír]stky obyvatel plynoucími s dostEhování do 
Prahy z ČR i s pUedpokladem stEhování mimo ČR. Jde tedy o prognózu, která Ueší 
komplexnE pUír]stek obyvatelstva ve tUech variantách vývoje do horizontu roku 
Ň050 a tyto pUír]stky i prostorovE distribuuje v rámci obce - hl. m. Prahy. 
Vyplývá z ní, z její stUední varianty, že i nadále bude r]st počet obyvatel Prahy jako 
v posledních cca. Ň0 letech, že je tedy potUeba navržené stavby a zaUízení 
technické, dopravní i občanské vybavenosti realizovat a rozhodnE je neredukovat. 
ObdobnE se nemEní, až na výjimky - a to spíše lokální Ěmístní, na úrovni MČě, 
požadavky na rozvojové plochy, oblasti a osy. 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné a. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zd]vodnit „potUebu provEUení vymezení regionálního a 
nadregionálního ÚSES“, zejména specifikovat konkrétní nové skutečnosti, které 
vyvolávají uvedenou potUebu, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy v oblasti ÚSES. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedena „potUeba 
provEUení vymezení regionální a nadregionální úrovnE ÚSES“. 
Tato potUeba není nijak zd]vodnEna ani jinak objasnEna. Nová potUeba uvedení 
regionální a nadregionální úrovnE ÚSES do souladu s legislativou je ponEkud 
pUekvapivá, protože ÚSES byl do ZÚR hl. m. Prahy nepochybnE zpracován v 
souladu se zák. 114/1řřŇ Sb. a provádEcí vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. Není 
zUejmé, jaké nové skutečnosti pro vymezení regionálního a nadregionálního 
ÚSES vyplývají z “aktuální oborové metodiky”. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné a. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících ze 
schváleného nového Strategického plánu hl. m. Prahy, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme napUíklad Strategický plán 
hlavního mEsta Prahy, schválený Zastupitelstvem hl. m. Prahy Ň4. 11. Ň016. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Nejedná se o novou skutečnost/podmínku. 
Strategický plán, neboli plán rozvoje obce je nástrojem majetkové politiky a 
oborových politik mEsta. 
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Nejedná se o nový Strategický plán hl.m. Prahy ale o ůktualizaci Strategického 
plánu Ň00Ř. 
Z výstup] obsažených v aktualizaci Strategického plánu nevyplývá žádná nová 
podmínka, která by mEla být Uešena ůktualizací ZÚR hl.m. Prahy. 
 
 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné a. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení relevantní judikatury správních soud] k 
návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, kterými se vydávají ZÚR, resp. 
aktualizace ZÚR, v uplynulém období, včetnE specifikace konkrétních nových 
skutečností, které z judikatury pro Uešení ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
judikatury správních soud] k návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, 
kterými se vydávají ZÚR, resp. aktualizace ZÚR, v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Právní Uád je v ČR hierarchicky uspoUádán - právo Evropské unie, ústavní 
poUádek, mezinárodní smlouvy, zákonné právní pUedpisy a podzákonné právní 
pUedpisy. Judikatura není pramenem práva. Judikatura upUesOuje výklad zákon], 
ale nejsou to zákony ani podzákonné právní pUedpisy. 
Tato problematika není součástí Zprávy. 
 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné a. 7 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z rozvoje 
StUedočeského kraje v uplynulém období, se zamEUením na koordinaci ZÚR hl. m. 
Prahy se ZÚR StUedočeského kraje a se zohlednEním Integrované strategie pro 
ITI Pražské metropolitní oblasti. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
rozvoje StUedočeského kraje v uplynulém období, zejména pak z rozvoje 
bezprostUedního zázemí hl. m. Prahy. 
V této souvislosti pUipomínáme, že v uplynulém období došlo ke zrušení nEkterých 
částí ZÚR StUedočeského kraje, včetnE napU. zrušení plochy rozvoje letištE Praha 
– RuzynE, silničního okruhu kolem Prahy v severozápadním a severovýchodním 
sektoru či koridoru železniční tratE č. ŇŇ1: úsek Praha – Strančice, s velmi úzkými 
vazbami na území hl. mEsta Prahy. MomentálnE je projednávána ůktualizace č. Ň 
ZÚR StUedočeského kraje, která výše uvedené soudem zrušené části ZÚR 
StUedočeského kraje novE vymezuje. 
Dále pUipomínáme existenci ITI Pražské metropolitní oblasti Ěviz https://rsk-
sk.cz/integrovane- nastroje/iti-prazske-metropolitni-oblasti/). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavky nebudou akceptovány. 
PoUizovaná ůktualizace č. Ň ZÚR StUedočeského kraje je v souladu s platnými 
ZÚR hl.m. Prahy. 
Vyhodnocení koordinace se ZÚR StUedočeského kraje není pUedmEtem Zprávy. 
ITI - Integrované územní investice ĚIntegrated Territorial Investmentsě jsou 
nástrojem EU v rámci programovacího období Ň014-2020, kdy jsou investice 
smEUovány do tzv. Metropolitních region]. V pUípadE Prahy jde o spolupráci se 
StUedočeským krajem a obcemi kolem Prahy, kde ve vymezeném regionu lze 
použít ITI k financování projekt] , ale jen v souladu se strategií ITI pro metropolitní 
region Prahy a StUedních Čech. Jde o nástroj finanční, který je smEUován do tUí 
oblastí Ěškolství, ochrana proti povodním, dopravní stavby- napU. P+Rě a vEtšina 
investic je realizována na území StUedočeského kraje. PUímý vliv ITI na územní 
plánování respektive na aktualizaci ZÚR a jejich naplOování není. 
 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné a.Ř Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území, včetnE 
formulace závEr], zda zmEny podmínek za uplynulé období vyvolávají 
pUedpokládaný negativní dopady na udržitelný rozvoj území a pUípadnE jaké. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v]bec provedeno 
„vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území“. 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se v této vEci nelze odkázat na 
stanovisko pUíslušného orgánu ochrany životního prostUedí, poUizovatel Zprávy o 
uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy na základE vyhodnocení 
podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, vyhodnotit pUípadný negativní 
vliv tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území. PUíslušný orgán ochrany životního 
prostUedí posuzuje pUípadné negativní vlivy vyplývající ze zmEn podmínek v 
uplynulém období pouze na životní prostUedí, resp. na evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Poslední odstavec v kapitole aě Zprávy bude pUeformulován. 
 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné VI. Obsah kapitoly 
bě Problémy k Uešení v ZÚR vyplývající z územnE analytických podklad] 
 
b.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme kapitolu bě zpracovat d]slednE a UádnE na základE rozboru 
„Problém] k Uešení nástroji územního plánování“ provedeného v kapitole 1111 ň. 
ůktualizace ÚůP hl. m. Prahy. Zvláštní zUetele jsou hodny zejména následující 
„problémy k Uešení nástroji územního plánování“ : 
- Absence koordinace rozvoje bydlení a dalších aktivit v rámci mEsta a 
pUímEstského území Ěs. 5ě; 
- neúplná a nedostatečná kapacita dopravní a technické infrastruktury v rámci 
metropolitního regionu a Ěnedostatečnáě návaznost na hlavní evropské sítE Ěs. 5ě; 
- zvýšení významu železnice v regionální dopravE Ěs. 5ě; 
- problém stanovení zd]vodnEného limitu r]stu počtu obyvatel Prahy a jejích 
mEstských částí s ohledem na omezení vyplývající z pUírodních podmínek, zdroj], 
dopravní obsluhy a životního prostUedí Ěs. 7ě; 
- nedostatek les] s ohledem na potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského 
kraje, vysoká rekreační zátEž stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch Ěs. 7ě; 
- celkové pUetížení centra mEsta dopravou, nepUíznivé prostorové aspekty 
dopravních staveb Ěs. řě; 
- dlouhodobE nedokončené koncepce významných mEstských lokalit a sídlištních 
založení, nedostatečné využití jejich potenciálu Ěs. řě; 
- vznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené mEstské prostUedí a 
generující zvýšené nároky na dopravní obsluhu Ěs. 11); 
- tlak na novou pUevážnE monofunkční zástavbu v nezastavitelném území, kde do 
budoucna není zajištEna kvalitní kolejová veUejná doprava a tím zvyšující se 
nároky na individuální automobilovou dopravu ĚnapU. Šeberov, HrnčíUe, Újezd, 
KUeslice, Pitkoviceě (s. 15); 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Kapitola bude rozšíUena a budou konkretizovány problémy vyplývající z aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR hl. m. Prahy Ueší jen vybrané 
problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR náležetě. 
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- neexistence značné části Pražského okruhu zp]sobuje pUetrvávající zatížení 
území mEsta tranzitní automobilovou dopravou Ěs. 15ě; 
- absence kvalitních tangenciálních Ěkolejovýchě spojení MHD mezi jihozápadní a 
jižní částí mEsta, mezi severozápadní a severní částí mEsta mimo oblast 
rozšíUeného celomEstského centra, která by pUispEla k odlehčení dopravního 
systému v centru mEsta Ěs. 15ě; 
- chybEjící další kapacitní kolejové propojení v jižní části Prahy s centrem mEsta, 
které by snížilo rozsah autobusové MHD a nabídlo rovnEž alternativní trasu pro 
pUípad opravy Nuselského mostu Ěs. 15ě; 
- nedokončená pUestavba železničního uzlu Praha, omezená kapacita 
železničního uzlu Balabenka ve vztahu k Novému spojení, komplikované 
podmínky pro zkapacitnEní železničního uzlu Praha v centrální oblasti mEsta Ěs. 
15); 
- absence železničního propojení letištE Praha/RuzynE a kvalitního železničního 
spojení Praha–Kladno (s.15); 
- nekoordinovaný postup pUi rozvoji velkých komerčních a logistických aktivit v 
kontaktním území Prahy Ěs. Ň0ě; 
- nedostatečná podpora vzniku polyfunkční struktury mEstské zástavby v 
mEstských a čtvr[ových centrech, která je zárukou lepších podmínek pro 
celodenní bezpečnost Ěs. Ň0ě; 
- vytvoUit podmínky pro posílení vodárenské infrastruktury ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- zajistit územní podmínky pro umístEní potUebných plošných zaUízení a liniových 
vedení elektrizační soustavy Ěs. 17ě; 
- vytvoUit podmínky pro zkapacitnEní plnE菜  vyažených nebo pUeažených lokálních 
ČOV nebo pUepojení na stokový systém hl. m. Prahy ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- a omezovat kompaktní urbanizaci v okrajových částech Prahy a vytvoUit 
podmínky pro možnost realizace protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru (s. 17). 
 
Od]vodnEní 
V kapitole bě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden pouze 
jeden problém vyplývající ze ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. 
m. Prahy. V kapitole 1131 ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy je pUitom uvedeno 
celkem 1Ň okruh] problém] k Uešení v územnE plánovacích dokumentacích. 
VýbEr pouze jednoho problému není nijak objasnEn, stejnE tak jako není 
objasnEno, proč se Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nezabývá dalšími 
problémy k Uešení uvedenými v ň. aktualizaci ÚůP hl. m. Prahy relevantními pro 
Uešení v ZÚR. Pro účely vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUitom nejsou 
využity ani „Problémy k Uešení nástroji územního plánování“ formulované pro 
jednotlivé tematické okruhy v kapitole 1111 sekce 1100 „Hodnoty a problémy“ ň. 
aktualizace ÚůP hl. m Prahy. 
Z provedené hlubší analýzy ň. aktualizace ÚůP hl. m Prahy lze s jistotou 
konstatovat, že uvedení jediného problému uvedeného ve ZprávE o uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. m. Prahy není dostatečným vyhodnocením 
problém] k Uešení v ZÚR vyplývajících z ÚůP. 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné VII. Obsah kapitoly 
cě Vyhodnocení souladu ZÚR s Politikou územního rozvoje ČR 
 
c.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
republikovými prioritami územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území stanovenými v Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1, 
schválené vládou ČR dne 15. 4. Ň015. Požadujeme Ň. formulovat konkrétní 
požadavky na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1. PUitom Požadujeme 
zamEUit se na návrh implementace novE stanovených republikových priorit č. 
Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uvedeno prosté konstatování, 
že „v rámci zpracování ůktualizace ZÚR bude provEUen soulad s republikovými 
prioritami PÚR ČR“. To nelze považovat za naplnEní požadavku § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. „vyhodnotit soulad ZÚR s politikou územního rozvoje“. Konstatování 
pUitom pUedjímá, že platné ZÚR hl. m. Prahy nejsou v souladu s PÚR ČR a že je 
tak nutné poUídit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Návrh na poUízení aktualizace ZÚR 
pUitom má vyplynout až z povedeného vyhodnocení souladu ZÚR s platnou 
Politikou územního rozvoje ČR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné c. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
obecnými kritérii a podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro 
územní plánování uvedenými v čl. ĚňŘě a v čl. Ěňřě PÚR ČR ve znEní její 
ůktualizace č. 1. 
Požadujeme Ň. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
úkoly pro územní plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro 
Metropolitní rozvojovou oblast Praha. 
 
Od]vodnEní 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
1. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s obecnými kritérii a 
podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro územní plánování 
stanovenými v platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy 
součástí od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEno jaké články jsou oproti PÚR ČR Ň00Ř v platné PÚR 
zmEnEny. 
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Nelze se spokojit se závEry vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s vymezením 
rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí dle PÚR ČR, které se 
omezují na požadavek na pUejmenování rozvojové oblasti OB1. 
UpozorOujeme, že v ůktualizaci č. 1 PÚR došlo k aktualizaci a doplnEní nEkterých 
obecných kritérií a podmínek pro rozhodování o zmEnách v území uvedených v čl. 
ĚňŘě a úkol] pro územní plánování uvedených v čl. Ěňřě PÚR ČR. 
UpozorOujeme dále, že v ůktualizaci č. 1 PÚR ČR byly pro Rozvojovou 
metropolitní oblast Praha stanoveny novE tUi úkoly pro územní plánování. Návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR se má mimo jiné zabývat i vyhodnocením plnEní úkol] 
pro územní plánování stanovených v PÚR ČR pro pUedmEtnou Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, by[ by mElo být konstatováno, že nEkterý z úkol] pro 
územní plánování dosud nebyl zodpovEdnými orgány splnEn ĚnapU. že zatím 
nebyla poUízena požadovaná územní studieě. 

Ň. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s úkoly pro územní 
plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné c.ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení pUípadných širších územních vliv] vymezení 
nové rozvojové osy OS5a Rozvojová oblast Praha – Jihlava v ůktualizaci č. 1 
PÚR ČR na strukturu, infrastrukturu a obslužnost území hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
UpozorOujeme, že v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR ke zmEnE zaUazení území hl. 
m. Prahy ve struktuUe osídlení ČR, byla novE vymezena rozvojová oblast OS5a 
Rozvojová oblast Praha – Jihlava podél dálnice D1. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Tato osa se území hl.m Prahy netýká v souladu s vymezením rozvojové osy OS5a 
v PÚR ČR, v platném znEní: "Obce mimo rozvojové oblasti s výraznou vazbou....". 
Celé území Hl.m. Prahy je v PÚR ČR, v platném znEní, vymezeno jako rozvojová 
oblast OB 1 Metropolitní rozvojová oblast Praha. 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné VIII. Obsah kapitoly 
dě Vyhodnocení návrh] mEstských částí na aktualizaci ZÚR 
 
d.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zapracovat do kapitoly dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
kromE požadavk] mEstských částí uplatnEných v rámci projednání návrhu Zprávy 
o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy rovnEž návrhy a podnEty na aktualizaci ZÚR hl. 
m. Prahy týkající se jednotlivých mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 
Požadujeme k tomu využít zejména bohatou agendu pr]bEžných konzultací 
rozpracovaného návrhu nového Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s 
mEstskými částmi. 
 
Od]vodnEní 
V kapitole dě Zprávy o uplatOování ZÚR se obvykle kromE požadavk] mEstských 
částí uplatnEných ve lh]tE pro projednání Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
uvádEjí též návrhy a požadavky mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR v uplynulém období. Je 
nepochybné, že Uada návrh] na aktualizaci ZÚR z pohledu mEstských částí 
jednoznačnE vyplývá napU. z konzultací rozpracovaného návrhu nového 
Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s mEstskými částmi. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
PoUizovatel neobdržel žádné požadavky MČ na aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy. 
Vzhledem k rozdílní podrobnosti ÚP a ZÚR není možné pUipomínky vznesené v 
rámci konzultací k novému Územnímu plánu hl.m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě 
použít k Zásadám územního rozvoje hl.m  Prahy. Tyto konzultace probíhaly nad 
rámec zákonem stanoveného postupu mezi zpracovatelem ÚPD a MČ, bez účasti 
poUizovatele. Tato jednání se týkala pouze návrhu Uešení Metropolitního plánu a 
byla mimo proces poUizování ÚPD. 
 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné IX. Obsah kapitoly 
eě Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR, vč. požadavk] 
na VVURÚ, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování nových 
ZÚR, vč. požadavk] na VVURÚ 
 
e.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUed vlastní formulací požadavk] a podmínek pro zpracování návrhu 
aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR zpracovat UádnE a úplnE 
kapitoly aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR musí být vždy formulována na základE 
podrobného a úplného vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období 
zpracovaného v kapitolách aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR. ZávEry 
vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě, 
bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR jsou základním podkladem pro formulaci 
dalšího postupu, včetnE konkrétních požadavk] a podmínek pro zpracování 
návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR. 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedené v kapitolách aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je neúplné a není proto dostatečné pro 
formulaci jednoznačných a zd]vodnitelných požadavk] a podmínek pro 
zpracování návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v podrobnosti náležející dokumentaci ZÚR doplnEny kapitoly aě, 
bě, cě a dě dle uplatnEných vyjádUení, pUipomínek a požadavk]. 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné e. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme na úvod kapitoly eě doplnit stručné shrnutí hlavních závEr] a zjištEní 
z kapitol aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, včetnE porovnání 
možností dalšího postupu a zd]vodnEní, proč je požadovaná právE aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy a v jakém rozsahu. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má mimo jiné na základE vyhodnocení 
uplatOování ZÚR provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR 
objasnit závEry vyhodnocení zmEn podmínek v území v uplynulém období a 
navrhnout a zd]vodnit další postup územnE plánovací činnosti ve vztahu k ZÚR 
Ěbez požadavk] na úpravu Uešení ZÚR / požadavky na aktualizaci ZÚR / 
požadavky na poUízení zcela nových ZÚRě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Vzhledem k tomu, že ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé 
schválené Zprávy body aě až hě, nebudou hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě 
Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol a) 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné e. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zakomponovat do požadavk] na zpracování aktualizace ZÚR nebo 
nových ZÚR d]slednE všechny požadavky na formální i vEcné Uešení ZÚR hl. m. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
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Prahy vyplývající z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má v souladu s § ř Vyhlášky č. 500/Ň006 
Sb. obsahovat požadavky na všechny úpravy ZÚR. Tada závEr] a zjištEní z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období uvedených v 
kapitolách aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v kapitole 
e) uvedena. 

Požadavek nebude akceptován. 
Jak bylo uvedeno výš  Ěviz. pUedchozí odstavecě, vzhledem k tomu, že ůktualizace 
ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé schválené Zprávy body aě až hě, nebudou 
hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné e. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme striktní a definitivní požadavky na úpravy textu ZÚR zobecnit a 
ponechat tak dostatečnou volnost zpracovateli a poUizovateli aktualizace ZÚR pro 
provEUení úprav text] v potUebných vEcných souvislostech. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR obsahuje v bodech ň., 4. a 5. zcela striktní 
a definitivní požadavky na dílčí formulační zmEny textu, uvedené jako vlastní 
zmEnový text aktualizace ZÚR. Takový postup je v praxi dosti neobvyklý, návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR tak zcela nepodloženE a neod]vodnEnE pUedjímá 
vlastní vEcné Uešení aktualizace ZÚR a výsledek procesu poUizování aktualizace 
ZÚR a nedává tak projektantovi ani poUizovateli aktualizace ZÚR možnost 
potUebné zmEny textu v rámci procesu zpracování aktualizace ZÚR d]kladnE 
provEUit a promyslet ve všech potUebných vEcných souvislostech. 
UpozorOujeme, že takto striktní a definitivní pojetí požadavk] na formulační 
úpravy textu ZÚR v rámci Zprávy o uplatOování ZÚR zakládá reálný problém pUi 
vypoUádání souladu Uešení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy s požadavky na 
aktualizaci ZÚR v pUípadE, kdy se nakonec jednotlivé formulace textu ZÚR v 
návrhu aktualizaci ZÚR zmEní a když se zpracovatel od nich tedy jakkoli odchýlí 
Ěcož lze pUedpokládatě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude zapracován. 
- Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné e. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy z výše uvedených právních pUedpis] a ÚůP Ěviz též kapitola bě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahyě, včetnE specifikace konkrétních 
požadavk] na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden požadavek na 
„opravy a upUesnEní v textové a grafické části ve smyslu zákona č. ň50/Ň01Ň Sb. 
Ěnovela stavebního zákonaě, platného znEní vyhlášky č. 500/Ň006 Sb., ÚůP hl. m. 
Prahy a Pražských stavebních pUedpis]“ a dále „upUesnEní formulací textové části 
a formální úpravy výkres].“ Není zUejmé, o jaké konkrétní opravy se má jednat, v 
jakém rozsahu a s jakými dopady na vEcné i formální Uešení ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 
Problematiku ÚůP Ueší kapitola bě, která bude rozšíUena a budou konkretizovány 
problémy vyplývající z aktualizací ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR 
hl. m. Prahy Ueší jen vybrané problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR 
náležetě. 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné e. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývají z republikových priorit územního plánování, jejichž znEní bylo 
podstatnEji upraveno nebo novE doplnEno v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR. 
PUitom Požadujeme zamEUit se zejména na návrh implementace novE 
stanovených republikových priorit č. Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní 
republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden toliko obecný 
požadavek zohlednit v 1. kapitole ZÚR hl. m. Prahy priority stanované v PÚR ČR. 
Vycházíme z pUedpokladu, že současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1, byly vydány v souladu s tehdy platnou PÚR ČR z roku 2008. V 
uplynulém období, konkrétnE 15. 4. Ň015, byla vydána ůktualizace č. 1 PÚR ČR, 
ve které bylo podstatnEji aktualizováno nebo novE doplnEno znEní následujících 
republikových priorit územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území: 
(14a), (16), (16a), (17), (20a), (23), (24), (24a) a (29). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 
 
 
 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné e. 7 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR navrhuje v bodE Ň. bez náhrady zrušit 
kapitolu Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
„Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy“ s od]vodnEním, že její jednotlivá 
ustanovení jsou obsažena v jednotlivých konkrétních kapitolách ZÚR. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, která ustanovení kapitoly Ň. současnE 
platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou obsažena v 
konkrétních kapitolách ZÚR hl. m. Prahy nebo jsou s nimi v rozporu, zejména s 
ohledem na nezbytnost dosažení souladu obsahu ZÚR hl. m. Prahy s platnou 
legislativou. 
 
Od]vodnEní 
Toto obecné od]vodnEní nelze považovat za adekvátní, protože ustanovení 
kapitoly Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
jsou aplikovaná bez rozdílu na celém území hl. m. Prahy, zatímco jednotlivé 
konkrétní kapitoly současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 vymezují podmínky pro vymezená území hl. m. Prahy Ěspecifické 
oblasti nadmístního a celomEstského významu, transformační oblasti, nadmístnE 
významné rozvojové osy a oblastiě. Součástí kapitoly Ň. současnE platných ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou ustanovení naplOující základní 
požadavky pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb.: zejména odst. 1 písm. aě 
„stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území včetnE zohlednEní priorit stanovených v Politice územního rozvoje“; odst. 1 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
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písm. eě „upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území kraje“; a odst. 1 písm. hě „stanovení 
požadavk] na koordinaci územnE plánovací činnosti obcí a na Uešení v územnE 
plánovací dokumentaci obcí, zejména s pUihlédnutím k podmínkám obnovy a 
rozvoje sídelní struktury.“ Je možné, že nEkterá ustanovení v kapitole Ň. jsou 
duplicitnE obsažena v kapitole Ř. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy Ěv ní jsou 
také nEkteré celomEstské zásadyě, ale u nich tUeba duplicitu prokázat, a to 
srovnáním formulací jednotlivých konkrétních zásad. 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné e.Ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 7 vEnovaném 
„ZpUesnEní ploch a koridor] vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridor] 
nadmístního a celomEstského významu“ stanovuje nezbytnost provEUení a 
nového vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. Požadujeme 1. 
doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUehled zmEnEných 
metodických a legislativních podmínek a vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy, které zd]vodní potUebu provEUení vymezení ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni na území hl. m. Prahy. Ň. v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy požadujeme uvést konkrétní požadavky a podmínky pro aktualizaci 
vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. 
 
Od]vodnEní 
PotUeba nového vymezení ÚSES ovšem z obsahu kapitoly cě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nevyplývá. Je pUitom argumentováno nutností uvést 
vymezení systému ÚSES do souladu „s legislativním rámcem, oborovými 
metodikami a reálnými podmínkami v území“. V kapitole aě „Vyhodnocení 
uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na základE kterých byly 
ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území“ Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy potUebu provEUení vymezení ÚSES na 
nadregionální a regionální úrovni konstatuje bez uvedení zmEn legislativních a 
metodických podmínek, na základE kterých byl ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni vymezen v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 a/nebo vyhodnocení zkušeností pUi uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, 
ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Zd]vodOování zmEn konkrétních prvk] 
regionálního ÚSESpotUebou „uvedení dosouladu s legislativnímrámcem“ 
považujeme za zavádEjící, protože stávající podoba ÚSES byla do platného 
územního plánu začlenEna v souladu se zákonem č. 114/1řřŇ Sb. i provádEcí 
vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. ObdobnE považujeme za zavádEjící odkaz na „aktuální 
oborovou metodiku“, nebo[ fakt jejího vydání sám o sobE nelze považovat za 
argument pro zpochybnEní platného ÚSES nota bene pouze jeho vybraných částí. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 
 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné e. ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE Ř. navrhuje pUi 
upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot, že tyto územní podmínky budou pUi aktualizaci „upraveny s 
ohledem na požadavek hospodárného a intenzivního využití zastavEného území s 
d]razem na využití ploch brownfields a ploch pUestavby a s ohledem na 
požadavek omezit rozšiUování zastavitelného území do krajiny” a že podkladem 
pro úpravu tEchto podmínek budou využity výsledky poUizovaných aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají ve vztahu k 
podmínkách koncepce ochrany a rozvoje hodnot území hl. m. Prahy pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na aktualizaci ZÚR 
hl. m. Prahy ve vztahu k podmínkám koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy tímto bodem implikuje, že existující 
koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 je nedostatečná, aniž toto prokázal ve svých kapitolách aě, až dě. 
ZároveO v bodE e/Ň navrhuje bez náhrady zrušit kapitolu Obecných zásad 
územního rozvoje hl. m. Prahy. Není proto zjevné, do jakých kapitol ZÚR hl. m. 
Prahy a jakým zp]sobem budou výše zmínEné úpravy zapracovány a k jak 
rozsáhlým a podstatným zmEnám ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 
1 v by d]sledku navržených úprav mElo dojít. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Ve ZprávE není uvedeno, že existující koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR 
hl. m. Prahy je nedostatečná a bude tudíž mEnEna. 
V tomto bodu se jedná pouze o úpravu kapitoly 8 - UpUesnEní územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních a civilizačních hodnot v platných 
ZÚR, vzhledem k podrobnosti dokumentace ZÚR, s využitím ůktualizace ÚůP a 
také v d]sledku revize Kapitoly Ň. Nejedná se o zmEnu koncepce, ale pouze o 
formulační úpravu. 
Jak již bylo uvádEno v pUipomínkách výše, Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné e.10 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ř. konstatuje, že obsah 
kapitoly bude naplOovat požadavky Evropské úmluvy o krajinE. Česká republika 
podepsala Evropskou úmluvu o krajinE ve Štrasburku ŇŘ. listopadu Ň00Ň. 
Požadujeme 1. pUednE doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 
s Evropskou úmluvou o krajinE a specifikovat, v čem se ve vztahu k Evropské 
úmluvE o krajinE zmEnily podmínky, na jejichž základE byly současné platné ZÚR 
hl. m. Prahy vydány. 
Ň. v návaznosti na vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní 
ůktualizace č. 1 s Evropskou úmluvou o krajinE požadujeme ve formulaci bodu ř. 
kapitoly eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnE specifikovat, jaké 
konkrétní požadavky a podmínky vyplývají na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do 
souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Česká vláda usnesením č. 104ř/Ň00Ň z Uíjna Ň00Ň uložila ministerstvu životního 
prostUedí, ministerstvu zemEdElství, ministerstvu kultury, ministerstvu pro místní 
rozvoj a ministerstvu školství, mládeže a tElovýchovy, aby zabezpečila 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
ZÚR hl.m. Prahy v platném znEní nejsou v rozporu s Evropskou úmluvou o krajinE. 
Vzhledem k nové metodice - Metodika pro poUizování a zpracování zásad 
územního rozvoje v kontextu Evropské úmluvy o krajinE ĚČZÚ v Praze, Fakulta 
životního prostUedí; 6.1.Ň014ě- je v návrhu Zprávy navržena aktualizace pUíslušné 
kapitoly 9. 
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uplatOování úmluvy v praxi. Vymezit typy krajin podle stanovených cílových 
charakteristik a stanovit cílové charakteristiky kraji, včetnE územních podmínek 
pro jejich zachování nebo dosažení, v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE č. 
1ň/Ň005 Sb. m. s., vyplývá z pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. již od roku 
Ň007. Máme tak za to, že i současnE platné ZÚR hl. m. Prahy mEly být 
zpracovány v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE. Z bodu ř. Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není s ohledem na výše uvedené zUejmé, v čem 
současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 neodpovídají 
Evropské úmluvE o krajinE a jaké konkrétní požadavky a podmínky na uvedení 
ZÚR hl. m. Prahy do souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné e.11 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 10. konstatuje potUebu 
provEUení rozsahu veUejnE prospEšných staveb a opatUení dle „zmEn v 
aktualizovaných částech ZÚR“. Požadujeme ve formulaci bodu 10. kapitoly eě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, v návaznosti na vyhodnocení uplatOování 
ZÚR v uplynulém období provedeném v kapitolách aě až dě konkrétnE 
specifikovat, jaké konkrétní VPS a VPO mají být pUedmEtem provEUení v 
aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodu ň. explicitnE nenavrhuje 
konkrétní zmEny v kapitolách vEnujících se rozsahu VPS a VPO. ZároveO ovšem 
v bodech 5. a 6. uvádí výčet koridor] technické a dopravní infrastruktury, u nichž 
by mElo dojít ke zmEnE zp]sobu zapracování do aktualizovaných ZÚR hl. m. 
Prahy,v bodE 7. zd]vodOuje potUebu zmEn ve vymezení ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni, včetnE uvedení nEkterých konkrétních prvk], u nichž se 
pUedpokládají zmEny ve vymezení. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
VPS budou odstranEny u již realizovaných prvk] dopravní infrastruktury napU. 
prodloužení metra trasy ů do Motola - Z/50Ň/DM. U prvk] technické infrastruktury -  
bude grafické vymezení prvk] VPS upraveno, dle aktuálních podklad]. 
VPO budou upraveny v celé kapitole ÚSES, dle nového vymezení. 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné e.1Ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje zrušit bez 
náhrady nadmístní rozvojové oblasti 
- R/1 ŠtErboholy – Dolní MEcholupy – Dubeč a 
- R/1 LetOany – Avia. 
Požadujeme ve formulaci bodu ň. kapitoly eě vyjasnit, zda a v jakém rozsahu má 
být kapitola ň. ZÚR hl. m. Prahy upravena. Zd]vodnEní nezbytnosti úprav 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí území hl. m. Prahy by pUitom mElo 
vycházet z výsledk] zjištEní kapitol aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období obsažené v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k potUebE nového 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí nevyjadUuje. Není proto zjevné, z 
jakých d]vod] by mElo dojít k vypuštEní tEchto kapitol ze ZÚR hl. m. Prahy. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
V kapitole ň jsou navrženy ke zrušení rozvojová oblast ň.1.1 a transformační 
oblast ň.Ň.1. U oblasti ň.1.1. ŠtErboholy - Dolní MEcholupy - Dubeč ĚR/1ě došlo k 
nenaplnEní pUedpoklad], které byly potUebné k rozvoji tzv. Východního mEsta. Jde 
zejména o ukončení trasy metra v Depu HostivaU Ětedy nenapojení rozvojové 
oblasti na kapacitní dopravu - metroě, pUehodnocení dosavadního vývoje, kdy v 
tomto území je udržitelnEjší rozvoj jednotlivých mEstských částí se zachováním 
pUímEstského charakteru, což souvisí s rozvojem v jiných částech Prahy a 
naplnEním potenciálu v transformačních plochách uvnitU Prahy. ZároveO je tímto 
krokem u rozvojové oblasti ň.1.1. sledována i ochrana otevUené krajiny, zvýšení 
rekreačního potenciálu ve východní části mEsta s využitím prvk]m okolo vodní 
nádrže Slatina která má pUírodE blízký charakter a je významná i z hlediska 
ochrany pUírody. 
U oblasti ň.Ň.1. LetOany -ůvia ĚT/1ě nedošlo k naplnEní očekávání a území je stále 
využíváno Ěz vEtší částiě k produkci, skladování a obchodu, nelze tedy naplnit 
pUedpoklad transformace území v plnohodnotnou mEstkou čtvr[. Naopak je 
potUeba v Praze zachovat plochy pro výrobu, obchod a skladování - jejich úbytek 
Ěsouvisející i s ochranou bydlení a limity, které potom plynou na okolní výstavbuě 
m]že mít negativní vliv na zásobování, city logistiku i hospodáUství mEsta v 
dlouhodobém horizontu. 
 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné e.1ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. obsahuje požadavek 
na zrušení ř rozvojových oblastí zelenE z celkových 11 rozvojových oblastní 
zelenE vymezených v ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Platné 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom explicitnE konstatují, že jedním z celomEstských 
problém] k Uešení nástroji územního plánování je „nedostatek les] s ohledem na 
potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského kraje, vysoká rekreační zátEž 
stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch“ Ěkap. 1111, s. 7ě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní vEtšiny rozvojových 
oblastí zelenE, zejména s ohledem na zásadní význam ZÚR hl. m. Prahy pro 
koordinaci systému sídelní i krajinné zelenE na území hl. m. Prahy v poUizovaném 
novém Územním plánu Prahy ĚMetropolitním plánuě. PUípadné vypuštEní vEtšiny 
rozvojových oblastí zelenE musí vyplynout z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE zd]vodnEno, mj. s ohledem na 
problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR Prahy se v kapitolách aě až dě k rozvojovým 
oblastem zelenE pUitom v]bec nevyjadUuje. Není proto zUejmé, na jakém základE 
bylo stanoveno, že se jedná o lokality „spíše lokálního významu“, vzhledem k 
tomu, že rozvojové oblasti zelenE navržené ke zrušení, zasahují na území více 
mEstských částí hl. m. Prahy. Podle hrubého odhadu odečtem z pUíslušného 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
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výkresu platných ZÚR hl. m. Prahy je rozloha jednotlivých oblastí navržených ke 
zrušení cca 40 – 100 ha. To rozhodnE nesvEdčí jejich údajnému „spíše lokálnímu 
významu“. 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné e.14 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. zp]sobem mEní 
zp]sob vymezení, rozsah a prostorové uspoUádání stávající Specifické oblasti 
celomEstského centra. Specifická oblast celomEstského centra je v kap. 4.1. ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. vymezena takto: „Oblast stávajícího 
celomEstského centra zahrnuje území Památkové rezervace v hlavním mEstE 
Praze ĚPPRě a navazující části historických čtvrtí Vinohrady, Smíchov, Holešovice 
a Karlín Ě…ě”. 
Požadujeme ponechat současné vymezení Specifické oblasti celomEstského 
centra. Návrh na rozšíUení území Specifické oblasti celomEstského centra zcela 
popírá princip polycentrického uspoUádání Prahy, když neod]vodnEnE neúmErnE 
plošnE rozšiUuje území vlastního celomEstského centra. 
 
Od]vodnEní 
Území LibnE a Vysočan, která mají být podle návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy do Specifické oblasti CelomEstského centra doplnEna, na území PPR 
nenavazují a ani s ním nijak úzce nesouvisí. Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy se pUitom k potUebE nového vymezení SO na území hl. m. Prahy v 
kapitolách aě až dě nevyjadUuje. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu SO 
stávajícího celomEstského centra vyvolán. Jedním z princip] udržitelného rozvoje 
hl. m. Prahy uvedených v platných ÚůP ĚŇ014ě je pUitom „Podpora 
hierarchizované polycentrické struktury mEsta“. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Vymezení celomEstského centra je chápáno jako vymezení hierarchicky 
nejvyššího centra, které by mElo v čase nar]stat co do kvality i kvantity rozvoje 
Prahy. CelomEstské centrum nelze vnímat v Ň1. století úzce, tedy jen jako 
Pražskou památkovou rezervaci a tEsnE pUilehlá území. S rozvojem Prahy i po 
roce 1řŘř narostl počet obyvatel, dojíždEjících i student], kteUí zpravidla využívají 
právE centrum mEsta. K odlehčení tlaku na rozvoj uvnitU PPR je potUeba učinit 
nEkolik krok], mezi které patUí i rozšíUení celomEstského centra. Tím ale není 
porušena polycentričnost mEsta - resp. rozvoj lokálních center s místní 
vybaveností. Území LibnE a Vysočan vykazuje značný transformační potenciál a 
jde o území, které je dobUe napojeno na systémy veUejné dopravy a nachází se v 
blízkosti historického jádra Prahy. Jde o podporu kvalitní transformace s cílem 
zajištEní adekvátních služeb pro hlavní mEsto jako celek a tím ke zlepšení živote 
jeho obyvatel i návštEvník], v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné e.15 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. obsahuje požadavky 
na konkrétní formulační zmEny v kapitolách 
- 4.ň.Ň Radotínské údolí Ězrušení úkol] navrhnout postupné rekultivace lom] a 
návaznost na pUilehlou část Pražského regionu pro podrobnEjší ÚPDě, 
- 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol Ězrušit úkol pro podrobnEjší ÚPD vyUešit 
nárazníkové pásmo mezi obytnými a pUírodními plochamiě a v 
- 4.5 Údolní niva Vltavy a Berounky ĚnovE chránit prostorový charakter nábUeží a 
pr]hledy, nikoliv již panorama mEstaě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na zmEny textové části nejsou zd]vodnEny v jednotlivých 
požadavcích, ani v obsahu kapitol aě až dě návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 na s. 7 konstatují „nedostatečné 
zajištEní územní ochrany pUírodnE hodnotných ploch“; „nedostatečné vazby do 
StUedočeského kraje“ a „nedostatečnou ochranu krajinných dominant a pohledovE 
exponovaných svah], podílejících se na jedinečnosti obrazu mEsta“ a potUebu 
jejich Uešení nástroji územního plánování. Není zUejmé, jakým zp]sobem mají 
navržené zmEny ZÚR hl. m. pUispEt Uešení výše zmínEných problém]. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky nebudou akceptovány. 
ůd. 4.ň.Ň. Radotínská jezera - Nástroji podrobnEjší ÚPD nelze dosáhnout 
rekultivace lom]. Není upuštEno od rekultivace lom] v této oblasti, podmínka je 
obsažena v bodE cě v Podmínkách pro následné rozhodování o zmEnách v území. 
ZÚR Ueší z principu návaznosti na okolí, tedy i na pUilehlou část Pražského 
regionu, proto je tato podmínka nadbytečná. 
Ad. 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol - Jde o území, které je zaUazeno do zastavEného 
území v souladu se SZ, uvedené území je součástí intravilánu 1ř66. Požadavek 
nárazníkového pásma není možné vzhledem k současnému stavu území Uešit, v 
blízkosti se nacházejí již realizované soudobé obytné soubory, areál golfu apod. a 
na jižní stranE bude navazovat na stávající zástavbu Radlická radiála. Ochrana 
uvedených území je stanovena pUíslušnými vyhláškami pUírodních park]. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
ůd.4.5. Údolní niva Vltavy a Berounky - text týkající se: „ochrana panoramatu 
mEsta" bude z kapitoly 4.5. odstranEn. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou 
zásadu bude uvedený text součástí kapitoly Ň - Obecné zásady.  

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné e.16 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. navrhuje z textu 
všech specifických oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE společenských 
Ěkap. 4.Ň. ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1.ě vyjmout z úkolu pro 
podrobnEjší ÚPD „vyUešit dopravní obsluhu území pUi preferování dopravy 
hromadné“ preferenci hromadné dopravy. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom v kapitole 1111 na s. 15 doporučují ÚPD „upUednostnit 
výstavbu kolejových systém] veUejné hromadné dopravy“ a „vytvoUit prostorové 
podmínky pro výstavbu tramvajových tratí“. Vzhledem k tomu, že vyjímané články 
naplOují čl. Ň4 PÚR ČR a kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
se k dopravní obsluze oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE 
společenských nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
V oblasti 4.Ň.Ň LetOany ĚSO/Ňě je požadavek preferování dopravy hromadné je již v 
tomto území pUekonán. Jedná se o území, kde je realizováno metro C - zastávka 
LetOany. Proto je tento bod vypuštEn. V ostatních specifických oblastí osvEtových, 
vzdElávacích a rekreačnE společenských bude požadavek odstranEn. PodrobnEjší 
územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE všechny zp]soby 
dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole Ň. 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné e.17 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitol 
- 3.1.2 (Barrandov – Slivenec R/2), 
- ň.1.ň ĚZápadní mEsto R/ňě, 
- ň.Ň.ň ĚVysočany, T/ňě, 
- 3.2.4. (Bohdalec-Slatiny T/4) 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových a transformačních oblastí. 
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ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD body, pUedepisující podrobnEjší ÚPD Uešit odtokové pomEry z území a 
protipovodOová opatUení nestavebního charakteru. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se pUitom k problematice 
vodního hospodáUství a protipovodOové ochrany na malých vodních tocích 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 Ěs.15ě uvádí jako problém k 
Uešení ÚPD v oblasti technické infrastruktury “VytváUet pUedpoklady pro bezpečné 
a účelné Uešení likvidace srážkových vod.” a “Vymezit plochy vodních nádrží a 
suchých poldr] jako opatUení proti povodním, a naopak jako opatUení k nadlepšení 
bezdeštných pr]tok] zejména u drobných vodních tok].“, čímž smEUují k naplnEní 
požadavk] čl. Ň5 PÚR ČR. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné e.Ň0 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6ě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD požadavek na minimalizaci dopravy generované navrhovaným funkčním 
využitím a na provEUení Uešení Masarykova nádraží. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR 
hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. 
Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPD potUebu zvýšení významu železnice v regionální 
dopravE Ěs. 5ě a celkové pUetížení centra mEsta dopravou Ěs. řě a kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice transformační oblasti 
Masarykovo nádraží nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu 
formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Bod cě v Úkolech pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci bude vypuštEn. 
Navržená úprava reaguje na probEhlé zmEny v koncepci i reálné kroky, které se s 
územím Masarykova nádrží pojí. Území Masarykova nádraží se nachází v 
centrální části mEsta, ale je zároveO napojeno na nEkolik typ] veUejné dopravy - 
železnice, metro, tramvaj a pUedpokládá se nová koncepce, a to vznik terminálu 
spojujícímu centrum mEsta s letištEm. Z tohoto d]vodu nelze nadále uvažovat o 
tom, že lze redukovat v maximální možné míUe dopravu generovanou. 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné e.Ň1 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje zmEny v 
nadUazeném komunikačním systému hl. m. Prahy. Kapitoly vEnované 
nadUazeného systému se podle Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy mají 
pouze pUesunout do jiné kapitoly ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy struktury textu ZÚR hl. m. Prahy ve vztahu k 
nadUazenému systému a zd]vodnit, čím jsou tyto úpravy textu vyvolány. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat, zda se jedná o zámEr na aktualizaci vEcného Uešení nebo toliko 
formální úpravu dokumentace ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Zpráva 
Prahy k problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není 
zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Od zamýšlené úpravy textu, který se mEl týkat úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, bylo upuštEno. ČlenEní dopravního infrastruktury nebude v 
aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy mEnEno. 
 
 
 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné e. ŇŇ Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje vypustit v 
kapitole 5.1.1 bod požadující ovEUení trasy Vysočanské radiály v úseku Kbelská – 
Balabenka. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy Vysočanské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] celomEstského systému v d]sledku 
provEUení vybraných radiál dopravními modely a vývoji zatížení jednotlivých 
komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
Územní rezerva Vysočanské radiály v úseku Kbelská – Balabenka nebude již dále 
sledována, dojde k využívání stávající komunikační sítE. 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné e.Ňň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje v kapitole 
5.1.Ň.5 v úkolech pro podrobnEjší ÚPD vymezit koridor rezervy BUevnovské 
radiály namísto koridoru BUevnovské radiály. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
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Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy BUevnovské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

PUevedení návrhového prvku koridoru BUevnovské radiály do územní rezervy bude 
v rámci zpracování návrhu aktualizace ZÚR provEUeno na základE dopravního 
modelu včetnE dopad] na širší území. Pokud dopravní model potvrdí potUebnost 
BUevnovské radiály bude tento koridor v návrhovém prvku zachován, v opačném 
pUípadE bude tento koridor pUeUazen do územní rezervy. 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné e.Ň4 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje následující 
zmEny v grafické části ZÚR hl. m. Prahy bez zmEn souvisejících kapitol ZÚR: 
- vypuštEní koridoru územní rezervy Vysočanské radiály ĚpUi současném 
ponechání kap. 5.1.Ň.4 Vysočanská radiálaě; 
- pUevedení Prosecké radiály z koridoru pro upUesnEní v rámci ÚP na koridor s 
celomEstským významem Ěbez adekvátních úprav kapitoly 5.1.Ň.7 Radiály 
Chodovská, Chuchelská, Prosecká a ŠtErboholskáě; 
- úpravy vedení koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a 
Troja Ěkap. 5.6.1 Koridory tramvajové dopravyě. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené zmEny v nadUazeném komunikačním systému mEsta, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím 
jsou uvádEné požadavky na zmEny grafické části ZÚR hl. m. Prahy vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
- V textové části bude upravena pUíslušná kapitola týkající se problematiky 
Vysočanské radiály. 
Jak bylo uvedeno v pUipomínce výše, dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] 
celomEstského systému v d]sledku provEUení vybraných radiál dopravními modely 
a vývoji zatížení jednotlivých komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
- U Prosecké radiály vzhledem k upuštEní od úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, nebude grafické Uešení mEnEno. 
- U koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a Troja se 
jedná pouze o zmEny grafické části. Textové část v kap. 5.6.1 Koridory tramvajové 
dopravy nebude mEnEna. 
Koridory tramvajových tratí jsou provEUeny a úpravy reagují na zmEny v území 
vyvolané zejm. implementací ÚPD Ěvýstavbou, realizací zámEr]ě. 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné e.25 
Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje z grafické 
části ZÚR hl. m. Prahy vypustit koridory VVN 110 kV a provEUit zobrazování 
koridor] plynovod] Ěbez udání kategorie, pravdEpodobnE, v souladu s kap. 6.Ň.6 
VTL a VVTL). 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v zobrazení ploch a koridor] technické 
infrastruktury, včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a 
uvedení podklad] a požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými 
jsou zamýšlené úpravy vyvolány. 
    
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice zobrazování vedení koridor] technické infrastruktury nevyjadUují, 
není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky bude částečnE akceptovány. 
Jedná se pouze o úpravy grafické části, textová část tEchto kapitol nebude 
mEnEna. 
Pro lepší pUehlednost budou upraveny legendy a grafické znázornEní koridor] 
VVN 110 kV v grafické části aktualizace ZÚR. 
Vedení VTL plynovodu budou v grafické části upravena dle aktuálních podklad]. 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné e.Ň6 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje v kapitole 
6.Ň.ň.Ň ĚDrobné vodní tokyě zrušit v úkolech pro podrobnEjší ÚPD požadavek na 
vymezování veUejnE prospEšných protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru, ploch pro extenzivní rekreaci a zajištEní prostupnosti území podél 
vodních tok]. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v oblasti protipovodOové ochrany, včetnE 
zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Nejedná se o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a ani kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice malých vodních tok] 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 v problémech k Uešení ÚPD 
uvádEjí potUebu „Vymezit plochy vodních nádrží a suchých poldr] jako opatUení 
proti povodním a naopak jako opatUení k nadlepšení bezdeštných pr]tok] 
zejména u drobných vodních tok]“ a “Zachovat nezastavitelnost bUehových 
koridor] podél tok], a to i v pUípadE菜 , že nejde o záplavová území nebo 
biokoridory“. Není proto zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD v oblasti protipovodOové ochrany vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního 
charakteruě a zajištEní prostupnosti území podél vodních tok] budou obsaženy v 
souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou opakovány 
v rámci jednotlivých kapitolĚnapU. 6.Ň.ň.Ňě 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
Tento požadavek, zajištEní prostupnosti území podél vodních tok], je také uveden 
v platných PSP - § 11, odst.4.  



Str. 201 z 367 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné X. Obsah kapitoly 
fě Požadavky na zpracování variant Uešení 
 
f.1Zásadní pUipomínka 
Požadujeme doplnit kapitolu o jednoznačné konstatování, zda se pUedpokládá 
variantní nebo invariantní Uešení ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy, včetnE 
zd]vodnEní. To nemEní nic na skutečnosti, že požadavky na variantnost Uešení 
ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy mohou vyplynout i ex post z projednání Návrhu 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na pUípadné zpracování variant Uešení má vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. ůbsenci konstatování, zda má být ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
zpracovaná ve variantách Ěvč. pUípadné specifikace v jakých variantáchě nebo 
jako invariantní lze pUipsat v podstatE úplné absenci vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka je bezpUedmEtná. 
Návrhem Zprávy v bodE fě není požadováno zpracování variant Uešení, pokud tak 
nevyplyne z výsledk] projednání. Uvedený text bude upraven v souladu s výsledky 
projednání. 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné XI. Obsah kapitoly 
gě Návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopad] na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly zjištEny 
 
g.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných negativních 
dopad] zmEn v území v uplynulém období na udržitelný rozvoj území, včetnE 
návrhu zp]sobu jejich eliminace, minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Prosté konstatování Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, že „bude 
provEUeno, zda byly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území“ nelze 
považovat za naplnEní dikce § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. Zpráva o uplatOování 
ZÚR. PoUizovatel Zprávy o uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy 
na základE vyhodnocení podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, 
vyhodnotit pUípadné negativní vlivy tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území Ěviz též 
kapitola aě Zprávy o uplatOování ZÚRě a navrhnout zp]soby jejich eliminace, 
minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Text bodu gě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " V rámci uplatOování ZÚR hl.m. 
Prahy nebyly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území, a proto Zpráva 
neobsahuje žádné návrhy na jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci." 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné XII. Obsah kapitoly 
hě Návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje 
 
h.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme specifikovat konkrétní návrhy na aktualizaci PÚR ČR, nebo 
konstatování ĚvčetnE zd]vodnEníě, že takové návrhy z vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m Prahy v uplynulém období nevyplývají. 
 
Od]vodnEní 
Návrhy na pUípadnou aktualizaci PÚR ČR musí vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. Povinnosti uložené ZprávE o uplatOování ZÚR v § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. se nelze vyhnout odkazem na vlastní zpracování a projednání 
aktualizace ZÚR, jejíž poUízení se na základE pUedmEtné Zprávy o uplatOování 
ZÚR pUedpokládá. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
V současnosti nelze specifikovat pUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR, v 
platném znEní. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR mohou vyplynout z 
následného zpracování a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na základE 
schválené Zprávy. 
 
Text bodu hě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " Návrhy na aktualizaci PÚR ČR nelze 
nyní specifikovat. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR vyplynou ze zpracování 
a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy." 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné e.1Ř Zásadní pUipomínka 
Ke kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.Ň ĚManiny, Dolní LibeO, Invalidovna T/Ňě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD bod pUedepisující podrobnEjší ÚPD provEUit plochy u stanice metra 
Invalidovna pro umístEní významného celomEstského zámEru. ZároveO ovšem v 
bodu 4. Ěs.7ě navrhuje zahrnout prostor Dolní LibnE do SO celomEstského centra. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice T/Ň 
nevyjadUují. Není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
VypuštEní uvedeného úkolu neznemožní realizaci významného celomEstského 
zámEru. UmístEní pUípadného celomEstského zámEru navrhované rozšíUení 
celomEstského centra umožOuje. Území v současné dobE pochází v nEkterých 
částech transformací a jsou pUipravovány r]zné studie. Ty provEUují i celomEstské 
zámEry. Je potUeba vytváUet kompaktní, smíšené a pro r]zné využití vhodné části 
mEsta se soudobou zástavbou. 

63    MČ Praha - NedvEzí, starosta Jiné e.1ř Zásadní pUipomínka 
Ke kapitole e) Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v 
textech kapitol 
- ň.Ň.5 ĚNákladové nádraží Žižkov T/5ě, ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6ě, a 
- ň.Ň.Ř ĚHolešovice-Bubny-Zátory T/Řě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 pUeformulovat v bodech úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD požadavky na polyfunkčnost transformačních území. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR 
hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. 
Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Slovní spojení týkající se polyfunkčnosti v uvedených oblastech Ěň.Ň.5, ň.Ň.6 a 
ň.Ň.Řě nebudou odstranEny, ale pUeformulovány na smíšené využití. 
Jedná se o úpravu terminologie na základE aktualizace stavebního zákona a jeho 
provádEcích vyhlášek. 
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vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPD vznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené 
mEstské prostUedí a generující zvýšené nároky na dopraní obsluhu Ěs.11ě a 
kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice výše 
uvedených transformačních oblastí nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky 
na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné I. Obsah Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUepracování návrhu Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje 
hl. m. Prahy Ědále jen Zprávaě, do podoby, která bude splOovat požadavky na 
zprávu o uplatOování zásad územního rozvoje Ědále jen ZÚRě vyplývající z 
platných právních pUedpis] a odpovídající zásadnímu významu ZÚR jako 
nadUazené a základní územnE plánovací dokumentace hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaný NÁVRH ZPRÁVY O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
HL. M. PRůHY V UPLYNULÉM OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 – BTEZEN Ň017ě 
nesplOuje základní požadavky na zprávu o uplatOování ZÚR vyplývající z platných 
právních pUedpis], protože: 
1. Neobsahuje Uádné vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém 
období 
Ň. NeobjasOuje d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
ň. NeobjasOuje jednotlivé požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy 
 
ZÚR Ueší v Praze základní požadavky na celkové účelné a hospodárné 
uspoUádání území hlavního mEsta, a vztahy základní struktury hlavního mEsta k 
navazujícímu území StUedočeského kraje a koncepci celomEstsky i regionálnE či 
republikovE významné veUejné infrastruktury. ZÚR tak definují základní principy 
koncepce uspoUádání území hl. m. Prahy. 
ZÚR dále vymezují plochy a koridory celomEstského, republikového či 
mezinárodního významu. Jedná se zejména o plochy a koridory pro Prahu v]bec 
nejvýznamnEjších dopravních systém], systém] technické infrastruktury či o 
celomEstsky významné součásti a struktury krajiny hlavního mEsta. 
ZÚR jsou podUízeny Politice územního rozvoje ČR Ědále jen „PÚR“ě, zámEry 
republikového nebo mezinárodního významu vyplývající z PÚR musí být do ZÚR 
pUevzaty. ZÚR jsou naopak závazné pro poUízení zmEn platného územního plánu i 
poUízení nového územního ĚMetropolitníhoě plánu hl. m. Prahy. 
 
Politika územního rozvoje - stát ----------> Zásady územního rozvoje - kraj ----------
> Územní ĚMetropolitníě plán - obec 
 
Zpráva o uplatOování zásad územního rozvoje 
Vždy nejdéle do 4 let od vydání ZÚR nebo jejich poslední aktualizace je krajský 
úUad Ěv pUípadE Prahy pak Magistrát hl. m. Prahyě povinen vyhodnotit zkušenosti s 
uplatOováním, tedy s využitím ZÚR v rámci procesu územního plánování, 
posoudit, zda ZÚR stále dobUe plní sv]j účel a svou roli, zda stále splOují 
požadavky PÚR ČR, stavebního zákona, zejména cíl] a úkol] územního 
plánování, a všech právních pUedpis]. Zpráva o uplatOování ZÚR má také 
zhodnotit, zda ZÚR dostatečnE chrání hodnoty v území a zda pUispívají k 
udržitelnému rozvoji území hlavního mEsta. 
Výstupem zprávy o uplatOování ZÚR za uplynulé období m]že být 
Ě1ě konstatování, že ZÚR plní dobUe svou roli a není na nich tUeba nic mEnit 
ĚŇěpožadavek na dílčí zmEny v Uešení ZÚR, bez dopad] na celkovou koncepci 
ZÚR = požadavek na poUízení aktualizace ZÚR 
Ěňěpožadavek na poUízení zcela nových ZÚR v pUípadE, že je potUeba zmEnit 
celkovou koncepci ZÚR 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR tak m]že být zadáním pro aktualizaci stávajících 
anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Vyhodnocování uplatOování ZÚR za uplynulé období Ě kapitoly a, b, c, d zprávy o 
uplatOování ZÚRě ----------> Ě1ě Bez nárok] na úpravy ZÚR, ĚŇě Požadavek na 
poUízení aktualizace ZÚR, Ěňě Požadavek na poUízení nových ZÚR Ěkapitoly e, f, g, 
zprávy o uplatOování ZÚRě 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy za uplynulé období musí být UádnE 
projednána s mEstskými částmi, Ministerstvem pro místní rozvoj, s dotčenými 
orgány, které chrání veUejné zájmy vyplývající z platných právních pUedpis], se 
sousedními kraji, s obcemi sousedícími s krajem, pro který jsou ZÚR poUizovány, 
v pUípadE Prahy tedy s obcemi sousedícími s územím hlavního mEsta. 
Pro účely transparentního projednání musí Zpráva o uplatOování ZÚR v 
uplynulém období obsahovat UádnE zpracované vyhodnocení uplatOování ZÚR v 
uplynulém období, musí jednoznačnE, srozumitelnE transparentnE formulovat 
závEry a zjištEní tohoto vyhodnocení a musí obsahovat návrh na další postup. 
Dokud není provedeno Uádné a úplné vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém 
období, není možné navrhnout další postup, tedy navrhnout, zda ponechat ZÚR 
beze zmEny, nebo navrhnout poUízení aktualizace ZÚR nebo dokonce poUízení 
nových ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude akceptována částečnE. 
Návrh Zprávy je zpracován a projednáván v souladu s platnými právními pUedpisy 
Ě§ 4Ň stavebního zákona, § ř vyhlášky č. 500/ Ň006 Sb. o územnE analytických 
podkladech, územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE 
plánovací činnostiě. 
ad 1ě Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období. 
ad Ňě D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy 
na základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 
4Ň odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu 
Ěstavební zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle 
výsledk] projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 
let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." 
ůktualizace č. 1 ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 
43/2014 usnesením č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
ad ňě Vlastní zd]vodnEní navrženého Uešení Ěkonkrétních úprav textové a grafické 
částiě bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí návrhové 
dokumentace ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
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V pUípadE návrhu na poUízení aktualizace ZÚR nebo poUízení nových ZÚR se 
Zpráva o uplatOování ZÚR stává zadáním aktualizace ZÚR, resp. nových ZÚR a 
musí proto obsahovat jednoznačnE formulované požadavky na aktualizaci ZÚR či 
na nové ZÚR. 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné II. D]vody aktualizace ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme jasné vymezení d]vod], které vedou k aktualizaci ZÚR a pUesné 
vyjádUení vEcných úkol] aktualizace s jasným od]vodnEním a upozornEním, zda 
jsou či nejsou aktualizací na základE Zprávy mEnEny zásadní koncepce ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaná ZPRÁVů O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. 
PRůHY V UPLYNULÉM 
OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 – BTEZEN Ň017ě stanoví Ěby[ bez Uádného zd]vodnEníě 
potUebu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, a to zejména v tEchto oblastech: 
Ě1ě uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s ůktualizací č. 1 PÚR ČR schválenou 
vládou ČR 15. 4. Ň015 
ĚŇě úprava terminologie ZÚR hl. m. Prahy, aby byla zcela v souladu s platnými 
právními pUedpisy 
Ěňě zrušení bez náhrady „Obecných zásad územního rozvoje hl. m. Prahy“, které 
zejména definují základní koncepci uspoUádání Prahy a stanovují požadavky na 
koordinaci uspoUádání sídelní struktury Prahy, na strukturu center Prahy a na 
jednotlivé systémy mEsta, ale také na ochranu hodnot Prahy v navazujícím 
územním ĚMetropolitnímě plánu 
Ě4ě zrušení vybraných rozvojových oblastí zelenE 
Ě5ě rušení požadavk] na územní plán v rozvojových a transformačních oblastech 
Ě6ě provEUení vymezení územního sytému ekologické stability na nadregionální a 
regionální úrovni. 
Z vEcných požadavk] je tedy zUejmé, že byly vybrány selektivnE a výbEr 
nevychází z vyhodnocení a d]vody výbEru i požadavk] na zmEny nejsou zUejmé. 
SoučasnE není pochopitelné, proč Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
neobsahuje požadavky na Uešení nenaplnEných koncepcí ZÚR a dalších úkol] z 
ÚůP. 
 
NejčastEjšími d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR jsou 
Ě1ě nutnost uvést ZÚR do souladu se schválenou aktualizací PÚR ČR 
ĚŇě nutnost doplnit části ZÚR zrušené správními soudy 
Ěňě potUeba aktualizovat nEkteré vybrané aspekty ZÚR Ětypicky potUeba 
pUehodnotit vymezení nEkterého vybraného dopravního koridoru apod.ě 
Ě4ě potUeba komplexnE ĚcelkovEě revidovat Uešení ZÚR. 
 
Každý z výše uvedených d]vod] pro poUízení aktualizace ZÚR klade odlišné 
nároky na následné zpracování aktualizace ZÚR, zejména pak na rozsah a 
náročnost projednání aktualizace ZÚR. Zatímco uvedení ZÚR do souladu s PÚR 
ČR či náprava dílčích částí ZÚR zrušených správními soudy nebývá v zásadE 
problematická a vykazuje jen malá rizika komplikací v procesu projednání, 
aktualizace dílčích aspekt] ZÚR či komplexní revize ZÚR skýtají značné riziko 
komplikací v rámci projednání takové aktualizace ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
Návrh Zprávy je zpracován v souladu s platnými právními pUedpisy. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
V rámci aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy, nebude 
docházet ke zmEnE zásadních koncepcí, dochází pouze k dílčím úpravám, které 
reagují na novely zákon], vyhlášky, nové metodiky atd.. 
Úkoly vyplývající z problému v ÚůP budou do Zprávy doplnEny. 
 
K jednotlivým bod]m uvedeným v od]vodnEní pUipomínky uvádíme: 
ad 1. Nutná úprava dle ůktualizace PÚR č.1 - Vyplývá z § 41 odst. 4 stavebního 
zákona: "Kraj je povinen uvést do souladu zásady územního rozvoje s následnE 
schválenou politikou územního rozvoje....". 
ad Ň. Soulad s novelizovanými právními pUedpisy. 
ad 3. Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
ad 4. Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
ad 5. Rušení konkrétních požadavk] souvisí se znalostí území a Hl. m. Praha, 
obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou organizaci, pro 
zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. Proto v pUípadE 
hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková organizace zUízená 
hl. m. Prahou. Z d]vodu, že oba stupnE územnE plánovací dokumentace hl.m. 
Prahy zpracovává totožný projektant, bylo v návrhu Zprávy pUistoupeno k 
podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, kde k tomu byly odborné i 
procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost procesu aktualizace ZÚR hl. 
m. Prahy. 
ad 6. Vzhledem k nové metodice MŽP k problematice ÚSES bude novE 
vymezeno. 
 
 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné III. Vyhodnocení rizik spojených s aktualizací ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme vyhodnocení rizik spojených s variantami aktualizace ZÚR, zejména 
ve vztahu poUizování nového ĚMetropolitníhoě Územního plánu hl. m. Prahy a 
zajištEní právní kontinuity a jistoty pUi rozhodování v území. 
 
Od]vodnEní 
S ohledem na Uízení rizik vyplývajících z poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy je 
tUeba citlivE zvážit náplO a rozsah aktualizace. Je žádoucí, aby aktualizace ZÚR 
hl. m. Prahy nenarušila proces soubEžnE probíhajícího poUízení nového územního 
ĚMetropolitníhoě plánu. V pUípadE nabytí účinnosti právE projednávané novely 
stavebního zákona bude možné poUizovat soubEžnE nový územní ĚMetropolitníě 
plán a aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadavky na zásahy do základních koncepcí uspoUádání kraje ĚPrahyě tak 
zvyšují riziko, že v pr]bEhu zpracování dojde k rozpor]m s dotčenými orgány a 
tím i k pr]tah]m v poUizování aktualizace ZÚR. 
K aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy je pUitom nutné pUistupovat zároveO s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy pUevezmou roli podkladu pro rozhodování v území v pUípadE, že 
nový územní ĚMetropolitníě plán Prahy nebude poUízen do doby ukončení platnosti 
v současné dobE platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního mEsta 
Prahy z roku 1řřř Ěpodle platné právní úpravy v roce Ň0Ň0, podle projednávané 
novely stavebního zákona v roce Ň0ŇŇě. 
Je tedy více než žádoucí zakotvit v ZÚR hl. m. Prahy základní zásady pro 
koordinaci rozvoje území hlavního mEsta Prahy, které by v pUípadE pUechodného 
období, kdy Praha nebude mít platný žádný územní plán, pUevzaly alespoO 
částečnE, v mEUítku celého mEsta, roli územního plánu. 
 
Rizika aktualizace ZÚR, která je zejména tUeba vyhodnotit 
1. Pokud by právE projednávaná novela stavebního zákona nevstoupila v 
účinnost, ohrozila by navrhovaná aktualizace ZÚR hl. m. Prahy harmonogram 
poUizování nového územního ĚMetropolitního plánuě: 
podle platného stavebního zákona je tUeba aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy na 
základE zprávy o jejím uplatOování zahájit ještE pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu, který bude muset odpovídat aktualizovaným ZÚR či až po 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují požadavky ke ZprávE. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
Vyhodnocení rizik není součástí Zprávy o uplatOování ZÚR hl.m. Prahy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy, Zpráva je zpracovaná v 
souladu s § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. o územnE analytických podkladech, 
územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu je kontinuita zaručena. Územní 
plán hl.m. Prahy - Metropolitní plán musí být s nadUazenou územnE plánovací 
dokumentací v souladu. 
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jeho projednání s tím, že soulad Metropolitního plánu a ZÚR hl. m. Prahy zajistí 
zmEna Metropolitního plánu po vydání aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
První varianta by poUizování Metropolitního plánu významnE zdržela a zanáší 
riziko budoucích soudních pUezkum] s nepUedvídatelným výsledkem. 
Druhá varianta vyžaduje uvedení Metropolitního plánu do souladu s platnými ZÚR 
hl. m. Prahy a mEnEné koncepce ZÚR hl. m. Prahy budou zapracovány až v 
komplexní aktualizaci Metropolitního plánu či jeho zmEnami. 
Teoreticky je možné pUipravovat Metropolitní plán ve dvou variantách, podle 
stávajících a podle aktualizovaných ZÚR hl. m. Prahy, ale tento postup je náročný 
právnE, administrativnE i ekonomicky a vyžaduje shodu poUizovatele se 
zpracovatelem. 
V pUípadE, že by novela stavebního zákona nevstoupila v platnost, je nezbytné 
zahájit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy bu@ pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu anebo až po veUejném projednání. 
V pUípadE účinnosti novely stavebního zákona bude situace z tohoto hlediska 
pUíznivEjší, nebo[ návrh novely stavebního zákona umožOuje soubEžné poUízení 
ZÚR a vydání územního plánu na území hl. m. Prahy. PUesto pUedjímání výsledk] 
soubEžného projednání územního plánu a aktualizace zásad územního rozvoje 
m]že vést k situaci, kdy by musel být územní plán pozdEji dle § 5ň odst. 6 
stavebního zákona zamítnut. 
Ň. Toto riziko lze do značné míry vyloučit v pUípadE, že dojde pouze k 
minimalistické aktualizace ZÚR hl. m. Prahy Ěpouze uvedení do souladu s 
Politikou územního rozvoje ČR a judikatur správních soud]ě, z níž nevyplývají 
žádná zvláštní rizika pUi poUizování. 
ň. V pUípadE, že by byla zvolena cesta komplexní a tedy vEcnE rozsáhlé 
aktualizace ZÚR hl. m. Prahy anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy, se Praha 
vystavuje riziku, že v pr]bEhu projednávání aktualizace nebo nových ZÚR hl. m. 
Prahy dojde k rozpor]m s nadUazenými správními orgány, mEstskými částmi a 
veUejností. 
4. V pUípadE komplexní aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, která by zasáhla i koncepci 
ZÚR hrozí soudní pUezkum, zda se jedná o aktualizaci ZÚR nebo skrytE o 
poUízení zcela nových ZÚR. 
5. Ke zprávE o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je tUeba pUistupovat s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy obstály pUi soudních pUezkumech a je tUeba je chápat jako 
stabilizující prvek územního plánování hl. m. Prahy. Z hlediska Uízení rizik pUi 
poUizování územního plánu hl. m. Prahy proto není vhodné do ZÚR Prahy 
zasahovat. Všechna pozitiva, kterých je možné komplexní aktualizací ZÚR hl. m. 
Prahy dosáhnout, nevyvažují rizika otevUení soudních pUezkum] v situaci, kdy 
není jisté, že Praha bude mít po roce Ň0Ň0, resp. po roce Ň0ŇŇ platný územní 
plán. 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné IV. Požadavky na ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
S ohledem na mimoUádný význam ZÚR hl. m. Prahy pro koordinaci rozvoje území 
hl. m. Prahy a pro rozhodování zmEnách v území v pUípadE skončení platnosti 
územního plánu hlavního mEsta požadujeme zachovat a dále podstatnE posílit 
koordinační roli ZÚR hl. m Prahy. 
V požadavcích na aktualizaci pak požadujeme soustUedit se v ZÚR hl. m. Prahy 
na cizelaci, zpUesnEní a doplnEní podmínek pro rozhodování o zmEnách v území 
pUedevším v tEchto oblastech a tematických okruzích: 
- Stanovení cílového uspoUádání sídelní struktury mEsta - určení cílové pozice, 
role a významu jednotlivých mEstských částí v sídelní struktuUe hlavního mEsta, 
určení cílového uspoUádání center a jejich vzájemných prostorových a provozních 
vazeb a určení cílového vztahu struktury osídlení hlavního mEsta k osídlení 
navazujícího území StUedočeského kraje, se zvláštním zUetelem na obce v 
metropolitním regionu Prahy. 
- Ochrana a rozvoj hodnot celomEstského významu – jednoznačná identifikace 
pUírodních/krajinných, kulturních/historických a civilizačních hodnot celomEstského 
významu, se zvláštním zUetelem k hodnotám, jejichž ochrana nevyplývá z obecnE 
závazných právních pUedpis], včetnE stanovení jednoznačných podmínek jejich 
ochranu a režimu rozhodování o zmEnách v území ve vztahu k pUedmEt]m a 
cíl]m jejich ochrany. 
- Koncepce veUejné infrastruktury celomEstského, nadmístního i republikového 
významu – funkčnE a prostorovE ucelená a robustní koncepce celomEstské a 
regionálnE či republikovE významné veUejné infrastruktury, tedy dopravního 
systému mEsta, systému zásobování mEsta sítEmi technické infrastruktury, ale 
také systému celomEstsky, regionálnE i republikovE významného občanského 
vybavení a veUejných prostranství, to vše se zvláštním zUetelem na zajištEní vazeb 
na území StUedočeského kraje a celé České republiky. 
- Koncepce zelené infrastruktury celomEstského i nadmístního významu – 
koncepce celomEstsky významných krajinných struktur a systému zelenE, se 
zvláštním zUetelem na krajinné vazby na území v zázemí hlavního mEsta. 
- PodmínEnosti rozvoje území realizací veUejných infrastruktur celomEstského / 
nadmístního významu – zajištEní časové koordinace rozvoje území hlavního 
mEsta, resp. jeho vybraných částí a území vzhledem k nárok]m na rozvoj a 
podmínEnosti realizací celomEstsky nebo regionálnE významných systém] 
veUejné infrastruktury. 
- PodmínEnost veUejné dopravní infrastruktury celomEstského, nadmístního i 
republikového významu realizací ochranné zelenE a dalších prvk] k eliminaci 
negativních dopad] z tEchto staveb. 
 
Od]vodnEní 
ZÚR hl. m. Prahy jsou závazné pro poUizování a vydávání Územního plánu hl. m. 
Prahy a regulačních plán]. Všechny zmEny současnE platného Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy, jakož i novE poUizovaný Územní plán hl. m. Prahy 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
Není možné pUedjímat co nastane, až skončí platnost Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy. V současnosti se poUizuje nový ÚP hl.m. Prahy. 
ZÚR jsou platnou územnE plánovací dokumentací, zpracované dle platných 
právních pUedpis], s jasnE stanovenými požadavky na účel, obsah a podrobnost 
zpracování Ě§ ň6 SZ, §6 - 10 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. včetnE pUílohy č. 4ě. ZÚR 
nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem ÚP, RP nebo navazujícím 
rozhodnutím. 
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ĚMetropolitní pláně musí být plnE v souladu s platnými Ěvydanýmiě ZÚR hl. m. 
Prahy, ve znEní všech jejích aktualizací. 
Praha je zároveO krajem i obcí, proto se pro Prahu poUizují a vydávají ZÚR i 
územní plán. Zatímco ve všech krajích České republiky mimo Prahu slouží 
zásady územního rozvoje pro koordinaci územnE plánovací činnosti mezi 
jednotlivými obcemi na území pUíslušného kraje, včetnE vazeb daného kraje na 
území sousedních kraj] či stát], v pUípadE hl. m. Prahy slouží ZÚR ke koordinaci 
rozvoje vlastního území hlavního mEsta, včetnE koordinace rozvoje území hl. m. 
Prahy ve vztahu k území sousedního StUedočeského kraje, zejména pak ve 
vztahu k území obcí pUiléhajících k obvodu hlavního mEsta. Ekvivalentem ke 
koordinaci územnE plánovací činnosti mezi jednotlivými obcemi v krajích mimo 
Prahu je v Praze de facto koordinace prostorových a provozních vztah] mezi 
územími jednotlivých mEstských částí. Zatímco v krajích mimo Prahu se 
záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí všechny ty, které svým 
významem, rozsahem nebo využitím ovlivOují území více obcí, v pUípadE hl. m. 
Prahy se záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí ty, které mají 
celomEstský význam Ěviz též „plocha nadmístního nebo republikového významu“ 
dle § Ň odst. Ě1ě písm. hě stavebního zákonaě. 
ZÚR hl. m. Prahy tak Ueší shodné území, jako Ueší Územní plán hl. m. Prahy, ZÚR 
hl. m. Prahy se ovšem zabývají výhradnE záležitostmi celomEstského významu, a 
tedy záležitostmi koordinujícími rozvoj území hl. m. Prahy jako celku, v 
celomEstských souvislostech a souvislostech pUesahující hranici hl. m. Prahy do 
sousedního StUedočeského kraje. ZÚR pUitom zároveO v souladu s § ň6 odst. Ěňě 
stavebního zákona “koordinují územnE plánovací činnost obcí“, v pUípadE Prahy, 
která je sama obcí, je tak povinností ZÚR v nadmístních/celomEstských 
souvislostech a vztazích stanovit jednoznačný rámec pro územní plán hlavního 
mEsta. ZÚR hl. m. Prahy stanoví účelné a hospodárné uspoUádání území hlavního 
mEsta, vymezí tedy systém center a vzájemné vztahy mezi nimi, vymezí hlavní 
rozvojová území, území krajiny anebo území s nutným specifickým pUístupem k 
jejich rozvoji a pro všechna tato území stanoví podrobné podmínky a úkoly pro 
územní plánování, které musí být následnE detailnE naplnEny v územním plánu, 
resp. v regulačních plánech. 
ZÚR dále vymezí plochy a koridory nadmístního a celomEstského významu pro 
dopravní či technickou infrastrukturu, protipovodOová opatUení, územní systém 
ekologické stability či další vybrané celomEstsky významné systémy v území. 
Cílem je pUitom vytvoUit územní podmínky pro fungování a další kvalitativní i 
kvantitativní rozvoj systém] zajiš[ujících fungování hl. m. Prahy jako celku a 
integraci hl. m. Prahy do širších územních struktur sousedního StUedočeského 
kraje, potažmo celého státu. 
Projednávaný Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v podobE, v jaké je 
pUedkládán, naopak pUedstavuje zásadní ohrožení výše uvedené zásadní 
koordinační role ZÚR hl. m. Prahu ve vztahu k územnE plánovací činnosti a 
rozvoji území hl. m. Prahy. Navrhováno je vypuštEní Uady podmínek pro následné 
rozhodování o zmEnách v území a úkol] pro podrobnEjší ÚPD, nEkteré systémy v 
území zakotvené v platných ZÚR hl. m. Prahy jsou bez dalšího zd]vodnEní 
označovány za místního významu a jsou tak navrženy k vypuštEní. Namísto 
snahy o cizelaci, zpUesnEní a doplnEní dalších úkol] pro následné rozhodování o 
zmEnách v území jsou tak robustnost a koordinační role stávajícího znEní ZÚR hl. 
m. Prahy spíše oslabovány. Hrozí tak, že bez návazného územního plánu 
hlavního mEsta nebudou ZÚR hl. m. Prahy samy o sobE pUípadnE schopné sloužit 
jako relevantní podklad pro rozhodování o zmEnách v území. 
Podle platného znEní stavebního zákona skončí platnost současného Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Ěschválený ř. ř. 1řřřě dne ň1. 1Ň. Ň0Ň0. 
MomentálnE v Poslanecké snEmovnE Parlamentu ČR projednávaná novela 
stavebního zákona pUedpokládá prodloužení platnosti všech územních plán] 
schválených pUed 1. 1. Ň007 do konce roku Ň0ŇŇ, tedy o další dva roky. PUijetí a 
účinnost právE projednávané novely stavebního zákona jsou však nejisté a nelze 
s nimi v tuto chvíli s jistotou počítat. 
Praha poUizuje nový Územní plán hl. m. Prahy ĚMetropolitní pláně, jeho poUízení je 
však ve značném časovém prodlení oproti p]vodnE pUedpokládanému 
harmonogramu, a proto je v současné dobE v podstatE jisté, že Metropolitní plán 
nebude účinný pUed uplynutím lh]ty účinnosti současnE platného ÚPSÚ hl. m. 
Prahy, tedy do ň1. 1Ň. Ň0Ň0. S velkou mírou pravdEpodobnosti lze pUedpokládat, 
že Metropolitní plán nebude účinný ani do pUípadné prodloužené lh]ty ň1. 1Ň. 
2022. 
S ohledem na výše uvedené Praha čelí reálné hrozbE, že od 1. 1. Ň0Ň1 nebo od 
1. 1. Ň0Ňň Ěv závislosti na pUípadné účinnosti momentálnE projednávané novely 
stavebního zákonaě bude zcela bez územního plánu. Rozhodování v území se 
pak v tom pUípadE kromE pUíslušných ustanovení stavebního zákona, zejména cíl] 
a úkol] územního plánování, a kromE Pražských stavebních pUedpis] bude Uídit 
právE zásadami územního rozvoje. 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné V. Obsah kapitoly 
aě Vyhodnocení uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na 
základE kterých byly ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení 
pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území 
 
a. 1 Zásadní pUipomínka 
Doporučujeme identifikovat všechny konkrétní nové skutečnosti, vyplývající ze 
zmEn podmínek v uplynulém období a zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení 
konkrétních vliv] identifikovaných nových skutečností na formální obsah i vEcné 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na pUípadnou 
aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období a také bude doplnEno 
vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území. 
Dále ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 
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V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR nestačí pouze uvést prostý výčet 
legislativních pUedpis] a dalších dokument], které se v uplynulém období zmEnily. 
Je nezbytné identifikovat zcela konkrétnE jednotlivé podmínky, které se zmEnou 
tEchto pUedpis] a dokument] zmEnily a formulovat vliv tEchto podmínek na 
formální i vEcný obsah ZÚR hl. m. Prahy. 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné a. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z novel všech 
relevantních právních pUedpis] s účinností v uplynulém období, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Doporučujeme 
pUitom zabývat se kromE uvedené novely vyhlášky č. 45Ř/Ň010 Sb., kterou se 
mEní vyhláška č. 500/Ň006 Sb. dále napU. novelou zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o 
ochranE zemEdElského p]dního fondu, novelou zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích a dalšími, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme mezi legislativními pUedpisy, 
které byly v uplynulém období zmEnEny/aktualizovány a mohly by mít vliv na 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, napU. novelu zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o ochranE 
zemEdElského p]dního fondu Ězákony č. 41/Ň015, resp.1Ř4/Ň006 Sb., kterými se 
mEní zákon č. ňň4/1řřŇ Sb.ě, nebo napU. novelu zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích Ězákon č. Ň6Ř/Ň015 Sb., kterým se mEní zákon č. 
1ň/1řř7 Sb.ě, kterým se ruší označení všech „rychlostních silnic“, a mnohé další. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Návrh aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, který vyplyne za schválené Zprávy, bude 
zpracován v souladu s platnou legislativou. 
 
 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné a. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. porovnat výsledky prognózy zpracovatele s výsledky projekce z 
ČSÚ, Ň. identifikovat konkrétní nové skutečnosti, které z nich vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedeno, že „je k dispozici 
nová Prognóza vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy“. Není objasnEno, v čem 
se zjištEní nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy liší od 
skutečností, na základE nichž byly zpracované v současné dobE platné ZÚR hl. 
m. Prahy. Není ani objasnEno, zda z nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. 
m. Prahy vyplývají nEjaké konkrétní nároky na Uešení ZÚR hl. m. Prahy. 
UpozorOujeme, že kromE prognózy zpracované pUímo v IPR existuje i Projekce 
obyvatelstva v Hlavním mEstE Praze do roku Ň050 Ěz ledna Ň014ě, zpracovaná 
jedním ze tUí renomovaných prognostických pracoviš[ v ČR - Českým statistickým 
úUadem. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Prognóza byla zpracována Univerzitou Karlovou a jejím podkladem byly data ČSÚ. 
Prognóza byla použita proto, že obsahuje i podrobnEjší údaje než data z ČSÚ. 
Jedná se o údaje o imigraci - pUír]stky obyvatel plynoucími s dostEhování do 
Prahy z ČR i s pUedpokladem stEhování mimo ČR. Jde tedy o prognózu, která Ueší 
komplexnE pUír]stek obyvatelstva ve tUech variantách vývoje do horizontu roku 
Ň050 a tyto pUír]stky i prostorovE distribuuje v rámci obce - hl. m. Prahy. 
Vyplývá z ní, z její stUední varianty, že i nadále bude r]st počet obyvatel Prahy jako 
v posledních cca. Ň0 letech, že je tedy potUeba navržené stavby a zaUízení 
technické, dopravní i občanské vybavenosti realizovat a rozhodnE je neredukovat. 
ObdobnE se nemEní, až na výjimky - a to spíše lokální Ěmístní, na úrovni MČě, 
požadavky na rozvojové plochy, oblasti a osy. 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné a. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zd]vodnit „potUebu provEUení vymezení regionálního a 
nadregionálního ÚSES“, zejména specifikovat konkrétní nové skutečnosti, které 
vyvolávají uvedenou potUebu, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy v oblasti ÚSES. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedena „potUeba 
provEUení vymezení regionální a nadregionální úrovnE ÚSES“. 
Tato potUeba není nijak zd]vodnEna ani jinak objasnEna. Nová potUeba uvedení 
regionální a nadregionální úrovnE ÚSES do souladu s legislativou je ponEkud 
pUekvapivá, protože ÚSES byl do ZÚR hl. m. Prahy nepochybnE zpracován v 
souladu se zák. 114/1řřŇ Sb. a provádEcí vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. Není 
zUejmé, jaké nové skutečnosti pro vymezení regionálního a nadregionálního 
ÚSES vyplývají z “aktuální oborové metodiky”. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné a. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících ze 
schváleného nového Strategického plánu hl. m. Prahy, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme napUíklad Strategický plán 
hlavního mEsta Prahy, schválený Zastupitelstvem hl. m. Prahy 24. 11. 2016. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Nejedná se o novou skutečnost/podmínku. 
Strategický plán, neboli plán rozvoje obce je nástrojem majetkové politiky a 
oborových politik mEsta. 
Nejedná se o nový Strategický plán hl.m. Prahy ale o ůktualizaci Strategického 
plánu Ň00Ř. 
Z výstup] obsažených v aktualizaci Strategického plánu nevyplývá žádná nová 
podmínka, která by mEla být Uešena ůktualizací ZÚR hl.m. Prahy. 
 
 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné a. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení relevantní judikatury správních soud] k 
návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, kterými se vydávají ZÚR, resp. 
aktualizace ZÚR, v uplynulém období, včetnE specifikace konkrétních nových 
skutečností, které z judikatury pro Uešení ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
judikatury správních soud] k návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, 
kterými se vydávají ZÚR, resp. aktualizace ZÚR, v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Právní Uád je v ČR hierarchicky uspoUádán - právo Evropské unie, ústavní 
poUádek, mezinárodní smlouvy, zákonné právní pUedpisy a podzákonné právní 
pUedpisy. Judikatura není pramenem práva. Judikatura upUesOuje výklad zákon], 
ale nejsou to zákony ani podzákonné právní pUedpisy. 
Tato problematika není součástí Zprávy. 
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64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné a. 7 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z rozvoje 
StUedočeského kraje v uplynulém období, se zamEUením na koordinaci ZÚR hl. m. 
Prahy se ZÚR StUedočeského kraje a se zohlednEním Integrované strategie pro 
ITI Pražské metropolitní oblasti. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
rozvoje StUedočeského kraje v uplynulém období, zejména pak z rozvoje 
bezprostUedního zázemí hl. m. Prahy. 
V této souvislosti pUipomínáme, že v uplynulém období došlo ke zrušení nEkterých 
částí ZÚR StUedočeského kraje, včetnE napU. zrušení plochy rozvoje letištE Praha 
– RuzynE, silničního okruhu kolem Prahy v severozápadním a severovýchodním 
sektoru či koridoru železniční tratE č. ŇŇ1: úsek Praha – Strančice, s velmi úzkými 
vazbami na území hl. mEsta Prahy. MomentálnE je projednávána ůktualizace č. Ň 
ZÚR StUedočeského kraje, která výše uvedené soudem zrušené části ZÚR 
StUedočeského kraje novE vymezuje. 
Dále pUipomínáme existenci ITI Pražské metropolitní oblasti Ěviz https://rsk-
sk.cz/integrovane- nastroje/iti-prazske-metropolitni-oblasti/). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavky nebudou akceptovány. 
PoUizovaná ůktualizace č. Ň ZÚR StUedočeského kraje je v souladu s platnými 
ZÚR hl.m. Prahy. 
Vyhodnocení koordinace se ZÚR StUedočeského kraje není pUedmEtem Zprávy. 
ITI - Integrované územní investice ĚIntegrated Territorial Investmentsě jsou 
nástrojem EU v rámci programovacího období Ň014-2020, kdy jsou investice 
smEUovány do tzv. Metropolitních region]. V pUípadE Prahy jde o spolupráci se 
StUedočeským krajem a obcemi kolem Prahy, kde ve vymezeném regionu lze 
použít ITI k financování projekt] , ale jen v souladu se strategií ITI pro metropolitní 
region Prahy a StUedních Čech. Jde o nástroj finanční, který je smEUován do tUí 
oblastí Ěškolství, ochrana proti povodním, dopravní stavby- napU. P+Rě a vEtšina 
investic je realizována na území StUedočeského kraje. PUímý vliv ITI na územní 
plánování respektive na aktualizaci ZÚR a jejich naplOování není. 
 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné a.Ř Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území, včetnE 
formulace závEr], zda zmEny podmínek za uplynulé období vyvolávají 
pUedpokládaný negativní dopady na udržitelný rozvoj území a pUípadnE jaké. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v]bec provedeno 
„vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území“. 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se v této vEci nelze odkázat na 
stanovisko pUíslušného orgánu ochrany životního prostUedí, poUizovatel Zprávy o 
uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy na základE vyhodnocení 
podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, vyhodnotit pUípadný negativní 
vliv tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území. PUíslušný orgán ochrany životního 
prostUedí posuzuje pUípadné negativní vlivy vyplývající ze zmEn podmínek v 
uplynulém období pouze na životní prostUedí, resp. na evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Poslední odstavec v kapitole aě Zprávy bude pUeformulován. 
 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné VI. Obsah kapitoly 
bě Problémy k Uešení v ZÚR vyplývající z územnE analytických podklad] 
 
b.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme kapitolu bě zpracovat d]slednE a UádnE na základE rozboru 
„Problém] k Uešení nástroji územního plánování“ provedeného v kapitole 1111 ň. 
ůktualizace ÚůP hl. m. Prahy. Zvláštní zUetele jsou hodny zejména následující 
„problémy k Uešení nástroji územního plánování“ : 
- Absence koordinace rozvoje bydlení a dalších aktivit v rámci mEsta a 
pUímEstského území Ěs. 5ě; 
- neúplná a nedostatečná kapacita dopravní a technické infrastruktury v rámci 
metropolitního regionu a Ěnedostatečnáě návaznost na hlavní evropské sítE Ěs. 5ě; 
- zvýšení významu železnice v regionální dopravE Ěs. 5ě; 
- problém stanovení zd]vodnEného limitu r]stu počtu obyvatel Prahy a jejích 
mEstských částí s ohledem na omezení vyplývající z pUírodních podmínek, zdroj], 
dopravní obsluhy a životního prostUedí Ěs. 7ě; 
- nedostatek les] s ohledem na potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského 
kraje, vysoká rekreační zátEž stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch Ěs. 7ě; 
- celkové pUetížení centra mEsta dopravou, nepUíznivé prostorové aspekty 
dopravních staveb Ěs. řě; 
- dlouhodobE nedokončené koncepce významných mEstských lokalit a sídlištních 
založení, nedostatečné využití jejich potenciálu Ěs. řě; 
- vznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené mEstské prostUedí a 
generující zvýšené nároky na dopravní obsluhu Ěs. 11ě; 
- tlak na novou pUevážnE monofunkční zástavbu v nezastavitelném území, kde do 
budoucna není zajištEna kvalitní kolejová veUejná doprava a tím zvyšující se 
nároky na individuální automobilovou dopravu ĚnapU. Šeberov, HrnčíUe, Újezd, 
KUeslice, Pitkoviceě Ěs. 15ě; 
- neexistence značné části Pražského okruhu zp]sobuje pUetrvávající zatížení 
území mEsta tranzitní automobilovou dopravou Ěs. 15ě; 
- absence kvalitních tangenciálních Ěkolejovýchě spojení MHD mezi jihozápadní a 
jižní částí mEsta, mezi severozápadní a severní částí mEsta mimo oblast 
rozšíUeného celomEstského centra, která by pUispEla k odlehčení dopravního 
systému v centru mEsta Ěs. 15ě; 
- chybEjící další kapacitní kolejové propojení v jižní části Prahy s centrem mEsta, 
které by snížilo rozsah autobusové MHD a nabídlo rovnEž alternativní trasu pro 
pUípad opravy Nuselského mostu Ěs. 15ě; 
- nedokončená pUestavba železničního uzlu Praha, omezená kapacita 
železničního uzlu Balabenka ve vztahu k Novému spojení, komplikované 
podmínky pro zkapacitnEní železničního uzlu Praha v centrální oblasti mEsta Ěs. 
15); 
- absence železničního propojení letištE Praha/RuzynE a kvalitního železničního 
spojení Praha–Kladno (s.15); 
- nekoordinovaný postup pUi rozvoji velkých komerčních a logistických aktivit v 
kontaktním území Prahy Ěs. 20); 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Kapitola bude rozšíUena a budou konkretizovány problémy vyplývající z aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR hl. m. Prahy Ueší jen vybrané 
problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR náležetě. 
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- nedostatečná podpora vzniku polyfunkční struktury mEstské zástavby v 
mEstských a čtvr[ových centrech, která je zárukou lepších podmínek pro 
celodenní bezpečnost Ěs. Ň0ě; 
- vytvoUit podmínky pro posílení vodárenské infrastruktury ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- zajistit územní podmínky pro umístEní potUebných plošných zaUízení a liniových 
vedení elektrizační soustavy Ěs. 17ě; 
- vytvoUit podmínky pro zkapacitnEní plnE菜  vyažených nebo pUeažených lokálních 
ČOV nebo pUepojení na stokový systém hl. m. Prahy ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- a omezovat kompaktní urbanizaci v okrajových částech Prahy a vytvoUit 
podmínky pro možnost realizace protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru (s. 17). 
 
Od]vodnEní 
V kapitole bě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden pouze 
jeden problém vyplývající ze ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. 
m. Prahy. V kapitole 1131 3. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy je pUitom uvedeno 
celkem 1Ň okruh] problém] k Uešení v územnE plánovacích dokumentacích. 
VýbEr pouze jednoho problému není nijak objasnEn, stejnE tak jako není 
objasnEno, proč se Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nezabývá dalšími 
problémy k Uešení uvedenými v ň. aktualizaci ÚůP hl. m. Prahy relevantními pro 
Uešení v ZÚR. Pro účely vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUitom nejsou 
využity ani „Problémy k Uešení nástroji územního plánování“ formulované pro 
jednotlivé tematické okruhy v kapitole 1111 sekce 1100 „Hodnoty a problémy“ ň. 
aktualizace ÚůP hl. m Prahy. 
Z provedené hlubší analýzy ň. aktualizace ÚůP hl. m Prahy lze s jistotou 
konstatovat, že uvedení jediného problému uvedeného ve ZprávE o uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. m. Prahy není dostatečným vyhodnocením 
problém] k Uešení v ZÚR vyplývajících z ÚůP. 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné VII. Obsah kapitoly 
cě Vyhodnocení souladu ZÚR s Politikou územního rozvoje ČR 
 
c.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
republikovými prioritami územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území stanovenými v Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1, 
schválené vládou ČR dne 15. 4. Ň015. Požadujeme Ň. formulovat konkrétní 
požadavky na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1. PUitom Požadujeme 
zamEUit se na návrh implementace novE stanovených republikových priorit č. 
Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uvedeno prosté konstatování, 
že „v rámci zpracování ůktualizace ZÚR bude provEUen soulad s republikovými 
prioritami PÚR ČR“. To nelze považovat za naplnEní požadavku § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. „vyhodnotit soulad ZÚR s politikou územního rozvoje“. Konstatování 
pUitom pUedjímá, že platné ZÚR hl. m. Prahy nejsou v souladu s PÚR ČR a že je 
tak nutné poUídit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Návrh na poUízení aktualizace ZÚR 
pUitom má vyplynout až z povedeného vyhodnocení souladu ZÚR s platnou 
Politikou územního rozvoje ČR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné c. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
obecnými kritérii a podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro 
územní plánování uvedenými v čl. ĚňŘě a v čl. Ěňřě PÚR ČR ve znEní její 
ůktualizace č. 1. 
Požadujeme Ň. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
úkoly pro územní plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro 
Metropolitní rozvojovou oblast Praha. 
 
Od]vodnEní 
Nelze se spokojit se závEry vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s vymezením 
rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí dle PÚR ČR, které se 
omezují na požadavek na pUejmenování rozvojové oblasti OB1. 
UpozorOujeme, že v ůktualizaci č. 1 PÚR došlo k aktualizaci a doplnEní nEkterých 
obecných kritérií a podmínek pro rozhodování o zmEnách v území uvedených v čl. 
ĚňŘě a úkol] pro územní plánování uvedených v čl. Ěňřě PÚR ČR. 
UpozorOujeme dále, že v ůktualizaci č. 1 PÚR ČR byly pro Rozvojovou 
metropolitní oblast Praha stanoveny novE tUi úkoly pro územní plánování. Návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR se má mimo jiné zabývat i vyhodnocením plnEní úkol] 
pro územní plánování stanovených v PÚR ČR pro pUedmEtnou Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, by[ by mElo být konstatováno, že nEkterý z úkol] pro 
územní plánování dosud nebyl zodpovEdnými orgány splnEn ĚnapU. že zatím 
nebyla poUízena požadovaná územní studieě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
1. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s obecnými kritérii a 
podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro územní plánování 
stanovenými v platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy 
součástí od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEno jaké články jsou oproti PÚR ČR Ň00Ř v platné PÚR 
zmEnEny. 
Ň. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s úkoly pro územní 
plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné c.ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení pUípadných širších územních vliv] vymezení 
nové rozvojové osy OS5a Rozvojová oblast Praha – Jihlava v ůktualizaci č. 1 
PÚR ČR na strukturu, infrastrukturu a obslužnost území hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
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UpozorOujeme, že v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR ke zmEnE zaUazení území hl. 
m. Prahy ve struktuUe osídlení ČR, byla novE vymezena rozvojová oblast OS5a 
Rozvojová oblast Praha – Jihlava podél dálnice D1. 

Tato osa se území hl.m Prahy netýká v souladu s vymezením rozvojové osy OS5a 
v PÚR ČR, v platném znEní: "Obce mimo rozvojové oblasti s výraznou vazbou....". 
Celé území Hl.m. Prahy je v PÚR ČR, v platném znEní, vymezeno jako rozvojová 
oblast OB 1 Metropolitní rozvojová oblast Praha. 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné VIII. Obsah kapitoly 
dě Vyhodnocení návrh] mEstských částí na aktualizaci ZÚR 
 
d.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zapracovat do kapitoly dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
kromE požadavk] mEstských částí uplatnEných v rámci projednání návrhu Zprávy 
o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy rovnEž návrhy a podnEty na aktualizaci ZÚR hl. 
m. Prahy týkající se jednotlivých mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 
Požadujeme k tomu využít zejména bohatou agendu pr]bEžných konzultací 
rozpracovaného návrhu nového Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s 
mEstskými částmi. 
 
Od]vodnEní 
V kapitole dě Zprávy o uplatOování ZÚR se obvykle kromE požadavk] mEstských 
částí uplatnEných ve lh]tE pro projednání Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
uvádEjí též návrhy a požadavky mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR v uplynulém období. Je 
nepochybné, že Uada návrh] na aktualizaci ZÚR z pohledu mEstských částí 
jednoznačnE vyplývá napU. z konzultací rozpracovaného návrhu nového 
Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s mEstskými částmi. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
PoUizovatel neobdržel žádné požadavky MČ na aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy. 
Vzhledem k rozdílní podrobnosti ÚP a ZÚR není možné pUipomínky vznesené v 
rámci konzultací k novému Územnímu plánu hl.m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě 
použít k Zásadám územního rozvoje hl.m  Prahy. Tyto konzultace probíhaly nad 
rámec zákonem stanoveného postupu mezi zpracovatelem ÚPD a MČ, bez účasti 
poUizovatele. Tato jednání se týkala pouze návrhu Uešení Metropolitního plánu a 
byla mimo proces poUizování ÚPD. 
 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné IX. Obsah kapitoly 
eě Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR, vč. požadavk] 
na VVURÚ, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování nových 
ZÚR, vč. požadavk] na VVURÚ 
 
e.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUed vlastní formulací požadavk] a podmínek pro zpracování návrhu 
aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR zpracovat UádnE a úplnE 
kapitoly aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR musí být vždy formulována na základE 
podrobného a úplného vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období 
zpracovaného v kapitolách aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR. ZávEry 
vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě, 
bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR jsou základním podkladem pro formulaci 
dalšího postupu, včetnE konkrétních požadavk] a podmínek pro zpracování 
návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR. 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedené v kapitolách aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je neúplné a není proto dostatečné pro 
formulaci jednoznačných a zd]vodnitelných požadavk] a podmínek pro 
zpracování návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v podrobnosti náležející dokumentaci ZÚR doplnEny kapitoly aě, 
bě, cě a dě dle uplatnEných vyjádUení, pUipomínek a požadavk]. 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné e. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme na úvod kapitoly eě doplnit stručné shrnutí hlavních závEr] a zjištEní 
z kapitol aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, včetnE porovnání 
možností dalšího postupu a zd]vodnEní, proč je požadovaná právE aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy a v jakém rozsahu. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má mimo jiné na základE vyhodnocení 
uplatOování ZÚR provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR 
objasnit závEry vyhodnocení zmEn podmínek v území v uplynulém období a 
navrhnout a zd]vodnit další postup územnE plánovací činnosti ve vztahu k ZÚR 
Ěbez požadavk] na úpravu Uešení ZÚR / požadavky na aktualizaci ZÚR / 
požadavky na poUízení zcela nových ZÚRě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Vzhledem k tomu, že ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé 
schválené Zprávy body aě až hě, nebudou hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě 
Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol a) 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné e. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zakomponovat do požadavk] na zpracování aktualizace ZÚR nebo 
nových ZÚR d]slednE všechny požadavky na formální i vEcné Uešení ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývající z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má v souladu s § ř Vyhlášky č. 500/Ň006 
Sb. obsahovat požadavky na všechny úpravy ZÚR. Tada závEr] a zjištEní z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období uvedených v 
kapitolách aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v kapitole 
e) uvedena. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Jak bylo uvedeno výš  Ěviz. pUedchozí odstavecě, vzhledem k tomu, že ůktualizace 
ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé schválené Zprávy body aě až hě, nebudou 
hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné e. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme striktní a definitivní požadavky na úpravy textu ZÚR zobecnit a 
ponechat tak dostatečnou volnost zpracovateli a poUizovateli aktualizace ZÚR pro 
provEUení úprav text] v potUebných vEcných souvislostech. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR obsahuje v bodech ň., 4. a 5. zcela striktní 
a definitivní požadavky na dílčí formulační zmEny textu, uvedené jako vlastní 
zmEnový text aktualizace ZÚR. Takový postup je v praxi dosti neobvyklý, návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR tak zcela nepodloženE a neod]vodnEnE pUedjímá 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude zapracován. 
- Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
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vlastní vEcné Uešení aktualizace ZÚR a výsledek procesu poUizování aktualizace 
ZÚR a nedává tak projektantovi ani poUizovateli aktualizace ZÚR možnost 
potUebné zmEny textu v rámci procesu zpracování aktualizace ZÚR d]kladnE 
provEUit a promyslet ve všech potUebných vEcných souvislostech. 
UpozorOujeme, že takto striktní a definitivní pojetí požadavk] na formulační 
úpravy textu ZÚR v rámci Zprávy o uplatOování ZÚR zakládá reálný problém pUi 
vypoUádání souladu Uešení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy s požadavky na 
aktualizaci ZÚR v pUípadE, kdy se nakonec jednotlivé formulace textu ZÚR v 
návrhu aktualizaci ZÚR zmEní a když se zpracovatel od nich tedy jakkoli odchýlí 
Ěcož lze pUedpokládatě. 

kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné e. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy z výše uvedených právních pUedpis] a ÚůP Ěviz též kapitola bě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahyě, včetnE specifikace konkrétních 
požadavk] na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden požadavek na 
„opravy a upUesnEní v textové a grafické části ve smyslu zákona č. ň50/Ň01Ň Sb. 
Ěnovela stavebního zákonaě, platného znEní vyhlášky č. 500/Ň006 Sb., ÚůP hl. m. 
Prahy a Pražských stavebních pUedpis]“ a dále „upUesnEní formulací textové části 
a formální úpravy výkres].“ Není zUejmé, o jaké konkrétní opravy se má jednat, v 
jakém rozsahu a s jakými dopady na vEcné i formální Uešení ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 
Problematiku ÚůP Ueší kapitola bě, která bude rozšíUena a budou konkretizovány 
problémy vyplývající z aktualizací ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR 
hl. m. Prahy Ueší jen vybrané problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR 
náležetě. 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné e. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývají z republikových priorit územního plánování, jejichž znEní bylo 
podstatnEji upraveno nebo novE doplnEno v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR. 
PUitom Požadujeme zamEUit se zejména na návrh implementace novE 
stanovených republikových priorit č. Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní 
republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden toliko obecný 
požadavek zohlednit v 1. kapitole ZÚR hl. m. Prahy priority stanované v PÚR ČR. 
Vycházíme z pUedpokladu, že současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1, byly vydány v souladu s tehdy platnou PÚR ČR z roku Ň00Ř. V 
uplynulém období, konkrétnE 15. 4. Ň015, byla vydána ůktualizace č. 1 PÚR ČR, 
ve které bylo podstatnEji aktualizováno nebo novE doplnEno znEní následujících 
republikových priorit územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území: 
(14a), (16), (16a), (17), (20a), (23), (24), (24a) a (29). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 
 
 
 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné e. 7 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR navrhuje v bodE Ň. bez náhrady zrušit 
kapitolu 2. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
„Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy“ s od]vodnEním, že její jednotlivá 
ustanovení jsou obsažena v jednotlivých konkrétních kapitolách ZÚR. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, která ustanovení kapitoly Ň. současnE 
platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou obsažena v 
konkrétních kapitolách ZÚR hl. m. Prahy nebo jsou s nimi v rozporu, zejména s 
ohledem na nezbytnost dosažení souladu obsahu ZÚR hl. m. Prahy s platnou 
legislativou. 
 
Od]vodnEní 
Toto obecné od]vodnEní nelze považovat za adekvátní, protože ustanovení 
kapitoly Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
jsou aplikovaná bez rozdílu na celém území hl. m. Prahy, zatímco jednotlivé 
konkrétní kapitoly současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 vymezují podmínky pro vymezená území hl. m. Prahy Ěspecifické 
oblasti nadmístního a celomEstského významu, transformační oblasti, nadmístnE 
významné rozvojové osy a oblastiě. Součástí kapitoly Ň. současnE platných ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou ustanovení naplOující základní 
požadavky pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb.: zejména odst. 1 písm. aě 
„stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území včetnE zohlednEní priorit stanovených v Politice územního rozvoje“; odst. 1 
písm. eě „upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území kraje“; a odst. 1 písm. hě „stanovení 
požadavk] na koordinaci územnE plánovací činnosti obcí a na Uešení v územnE 
plánovací dokumentaci obcí, zejména s pUihlédnutím k podmínkám obnovy a 
rozvoje sídelní struktury.“ Je možné, že nEkterá ustanovení v kapitole Ň. jsou 
duplicitnE obsažena v kapitole Ř. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy Ěv ní jsou 
také nEkteré celomEstské zásadyě, ale u nich tUeba duplicitu prokázat, a to 
srovnáním formulací jednotlivých konkrétních zásad. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné e. Ř Zásadní pUipomínka 
Na základE aktualizované Politiky územního rozvoje v roce Ň015, na základE 
požadavk] sítE TEN-T a na základE zkušenosti z výskytu smogových situací na 
území hl.m. Prahy, které jsou zp]sobené pUedevším exhalacemi z dopravy, 
požadujeme do zprávy o uplatnEní doplnEní v písmenE eě Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR, … v bodE 5. ZpUesnEní ploch a koridor] 
vymezených v PÚR ČR … a v písmenE fě Požadavky na zpracování variant Uešení 
doplnit tento úkol: 
Zpracování objektivního posouzení a porovnání místnE odlišných variant vedení 
okruhu kolem Prahy ĚnapU. var. ůZÚR, var. Regionálníě na rozhraní hl.m. Prahy a 
StUedočeského kraje. Hlavním kritériem posouzení a porovnání variant budou 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
Variantní Uešení vedení SOKP nebude součástí Zprávy ani následné aktualizace. 
Zpráva je v souladu s textovou částí PÚR v platném znEní čl. řř - "Silniční okruh 
kolem Prahy ĚPražský okruhě propojuje na rozhraní Hlavního mEsta Prahy a 
StUedočeského kraje jednotlivé mezinárodní a republikové trasy do Prahy." 
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zejména: jeho realizovatelnost, vlivy okruhu na obyvatele metropolitní oblasti, 
pUínos pro Uešení smogových situací v pražské kotlinE, účinnost pUevedení 
tranzitní silniční dopravy mimo intenzivnE obydlené části oblasti a účelná 
distribuce zdrojové a cílové dopravy v širší metropolitní oblasti. D]slednE budou 
aplikovány požadavky transevropské sítE TEN-T. Výsledek porovnání variant 
bude zohlednEn v návrhu aktualizace ZÚR hl.m. Prahy. 
Od]vodnEní 
Bod aě Zprávy o uplatOování uvádí: Dokumentace ZÚR a jejich ůktualizace č. 1 
byly zpracovány a vydány v souladu s tehdy platnými právními pUedpisy. V 
d]sledku zmEny podmínek Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě je nutné pUistoupit k 
poUízení ůktualizace ZÚR. 
Nové skutečnosti/podmínky:  Usnesením Vlády České republiky č. 276 ze dne 15. 
4. Ň015 byla schválena ůktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České 
republiky. 
ůktualizace Politiky územního rozvoje ĚPUR Ň015ě mEní vymezení koridor] 
dopravní infrastruktury a bod 76 novE stanoví: Závazným vymezením koridoru 
dopravní infrastruktury v Politice územního rozvoje ČR se rozumí uvedení míst, 
která mají být zámErem spojena, v její textové části. Grafická schémata, pUípadnE 
údaje o technických parametrech zámEru, jsou-li uvedeny, mají orientační 
význam. 
ůktualizace Politiky územního rozvoje mEní vymezení SOKP v textové části - bod 
řř:„Vymezení: 
• Silniční okruh kolem Prahy ĚPražský okruhě propojuje na rozhraní Hlavního 
mEsta Prahy a StUedočeského kraje jednotlivé mezinárodní a republikové trasy do 
Prahy. 
- D]vody vymezení: 
• PUevedení tranzitní silniční dopravy mimo intenzivnE zastavEné části mEsta, 
účelná distribuce zdrojové a cílové dopravy v metropolitní oblasti. Součást TEN-T. 
- Úkoly pro územní plánování: 
• Vymezit koridor v ZÚR. 
•Zodpovídá: Hlavní mEsto Praha, StUedočeský kraj“. 
 
1. aktualizace ZÚR HMP ĚůZÚRě v roce Ň014 pUitom považovala za závazné 
vymezení koridoru SOKP odkazem na p]vodní verzi PÚR Ň00Ř viz: 
- Od]vodnEní ůZÚR na str. 65: Má-li být koridor pro jihovýchodní část Pražského 
okruhu v souladu s PÚR Ň00Ř a má-li tudíž propojit již existující zprovoznEné 
úseky tohoto okruhu u BEchovic a DobUejovic ĚjižnE od Prahyě, což je logické, 
nem]že být vymezen na území regionu východnE od Prahy. 
- Zápis z veUejného projednávání ůZÚR z 11.1Ň. Ň01ň – kde na str. 1ň zástupce 
poUizovatele, Ing. Čemus, na dotaz zastupitelky z MČ Praha BEchovice, odpovídá: 
„…Pro MČ BEchovice již z PUR vyplývá, že úsek, který zde je, je stabilizovaný. 
Na tento úsek má být provedeno napojení v souladu s PUR.“ 
- Na grafické schéma PÚR je opakovanE odkazováno ve VypoUádání stanovisek a 
pUipomínek k ůZÚR, napU. na stranE ň74 Ěk pUipomínkám Jelínek Vladimír + Ň0Ň 
osob- zahrnující navrhovatele pě a rě: „Navržený koridor Pražského okruhu 
ĚSOKPě je v ůktualizaci Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy vymezen v souladu 
s Politikou územního rozvoje ČR Ň00Ř. V PÚR ČR Ň00Ř v grafické části ve 
schéma č. 5 - Doprava silniční je potvrzen stávající úsek Pražského okruhu 
ĚSilničního okruhu kolem Prahyě mezi Horními Počernicemi a BEchovicemi na 
pražském území a dokonce je vyjádUen nikoliv jako koridor, ale jako jedna z 
položek v legendE zahrnutých pod "stav". Na uvedený stávající úsek Pražského 
okruhu ĚSOKPě se napojují v PÚR ČR Ň00Ř vymezené koridory navazujících 
úsek] SOKP Ěve schéma č. 5 označené SOPě.“ nebo na str. 5Ř4 k pUipomínkám 
MČ Praha – BEchovice: „K části SOKP úsek 511: V PÚR ČR Ň00Ř, schválené 
usnesením vlády ČR č.řŇř ze dne Ň0.7.Ň00ř, je nezpochybnitelnE potvrzen 
stávající úsek Pražského okruhu ĚSOKPě na východE hl.mEsta mezi Horními 
Počernicemi a BEchovicemi jako součást Pražského okruhu ĚSOKPě- viz PÚR ČR 
Ň00Ř, schéma 5 - Doprava silniční. Na uvedený stávající úsek Pražského okruhu 
ĚSOKPě se napojují v PÚR ČR Ň00Ř vymezené koridory navazujících úsek] 
SOKP Ěve schématu 5 - Doprava silniční označené SOPě.“ Nebo k pUipomínkám 
MČ Praha – Satalice na str. 6ř1 „Ve ZprávE o uplatOování ZÚR schválené 
usnesením ZHMP č.10/77 ze dne 4.11.Ň011 není obsažen požadavek, aby v 
aktualizaci č. 1 byla Uešena variantní trasa Pražského okruhu ĚSOKPě. Hl. m. 
Praha není oprávnEno Uešit trasy dopravních koridor] na území jiného kraje, tj. v 
daném pUípadE na území StUedočeského kraje. V aktualizaci č. 1 ZÚR navržený 
koridor Pražského okruhu ĚSOKPě je koordinován se StUedočeským krajem. 
Koridor Pražského okruhu ĚSOKPě navržený v ůZÚR je v souladu s Politikou 
územního rozvoje ČR Ň00Ř. V PÚR ČR Ň00Ř v grafické části ve schéma č. 5 - 
Doprava silniční je potvrzen stávající úsek Pražského okruhu ĚSilničního okruhu 
kolem Prahyě mezi Horními Počernicemi a BEchovicemi na pražském území a 
dokonce je vyjádUen nikoliv jako koridor, ale jako jedna z položek v legendE 
zahrnutých pod "stav" Ěve schéma č. 5 označené SOKPě. Na tento stávající úsek 
Pražského okruhu ĚSOKPě se napojují v PÚR ČR Ň00Ř vymezené koridory 
navazujících úsek] SOKP. Tzv. regionální varianta Pražského okruhu ĚSOKPě, 
která je uvažovaná na území StUedočeského kraje, nevyužívá uvedený již 
zprovoznEný úsek okruhu u Počernic a BEchovic na pražském území a není proto 
s PÚR ČR Ň00Ř v souladu." 
 

Dopravní koncepce hl.m. Prahy v souvislosti s vymezením Silničního okruhu kolem 
Prahy Ědále jen "SOKP"ě a jeho doprovodných staveb ĚmimoúrovOových kUižovatek 
a pUivadEč]ě se nezmEnila, Hlavní mEsto Praha i nadále trvá na vymezení SOKP 
dle platných ZÚR hl.m. Prahy, vymezující koridor SOKP v souladu s čl. řř PÚR 
ČR v platném znEní. Proces vymezení koridoru SOKP v platném znEní ZÚR hl.m 
Prahy, byl potvrzen rozsudkem Nejvyššího správního soudu v BrnE. 
StUedočeský kraj ve své probíhající aktualizaci č. Ň ZÚR vymezuje navazující části 
koridoru SOKP v souladu s platnými ZÚR hl.m. Prahy. 
 
 
 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné e.ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 7 vEnovaném 
„ZpUesnEní ploch a koridor] vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridor] 
nadmístního a celomEstského významu“ stanovuje nezbytnost provEUení a 
nového vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 



Str. 212 z 367 

Požadujeme 1. doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
pUehled zmEnEných metodických a legislativních podmínek a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, které zd]vodní potUebu provEUení vymezení ÚSES 
na nadregionální a regionální úrovni na území hl. m. Prahy. 
Ň. v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy požadujeme uvést 
konkrétní požadavky a podmínky pro aktualizaci vymezení ÚSES na 
nadregionální a regionální úrovni. 
Od]vodnEní 
PotUeba nového vymezení ÚSES ovšem z obsahu kapitoly cě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nevyplývá. Je pUitom argumentováno nutností uvést 
vymezení systému ÚSES do souladu „s legislativním rámcem, oborovými 
metodikami a reálnými podmínkami v území“. V kapitole aě„Vyhodnocení 
uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na základE kterých byly 
ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území“ Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy potUebu provEUení vymezení ÚSES na 
nadregionální a regionální úrovni konstatuje bez uvedení zmEn legislativních a 
metodických podmínek, na základE kterých byl ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni vymezen v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 a/nebo vyhodnocení zkušeností pUi uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, 
ve znEní jejich ůktualizace č. 1. 
Zd]vodOování zmEn konkrétních prvk] regionálního ÚSES potUebou „uvedení do 
souladu s legislativním rámcem“ považujeme za zavádEjící, protože stávající 
podoba ÚSES byla do platného územního plánu začlenEna v souladu se zákonem 
č. 114/1řřŇ Sb. i provádEcí vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. ObdobnE považujeme za 
zavádEjící odkaz na „aktuální oborovou metodiku“, nebo[ fakt jejího vydání sám o 
sobE nelze považovat za argument pro zpochybnEní platného ÚSES nota bene 
pouze jeho vybraných částí. 

PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 
 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné e. 10 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE Ř. navrhuje pUi 
upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot, že tyto územní podmínky budou pUi aktualizaci „upraveny s 
ohledem na požadavek hospodárného a intenzivního využití zastavEného území s 
d]razem na využití ploch brownfields a ploch pUestavby a s ohledem na 
požadavek omezit rozšiUování zastavitelného území do krajiny” a že podkladem 
pro úpravu tEchto podmínek budou využity výsledky poUizovaných aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají ve vztahu k 
podmínkách koncepce ochrany a rozvoje hodnot území hl. m. Prahy pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na aktualizaci ZÚR 
hl. m. Prahy ve vztahu k podmínkám koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 
hl. m. Prahy. 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy tímto bodem implikuje, že existující 
koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 je nedostatečná, aniž toto prokázal ve svých kapitolách aě, až dě. 
ZároveO v bodE e/Ň navrhuje bez náhrady zrušit kapitolu Obecných zásad 
územního rozvoje hl. m. Prahy. Není proto zjevné, do jakých kapitol ZÚR hl. m. 
Prahy a jakým zp]sobem budou výše zmínEné úpravy zapracovány a k jak 
rozsáhlým a podstatným zmEnám ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 
1 v by d]sledku navržených úprav mElo dojít. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Ve ZprávE není uvedeno, že existující koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR 
hl. m. Prahy je nedostatečná a bude tudíž mEnEna. 
V tomto bodu se jedná pouze o úpravu kapitoly Ř - UpUesnEní územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních a civilizačních hodnot v platných 
ZÚR, vzhledem k podrobnosti dokumentace ZÚR, s využitím ůktualizace ÚůP a 
také v d]sledku revize Kapitoly Ň. Nejedná se o zmEnu koncepce, ale pouze o 
formulační úpravu. 
Jak již bylo uvádEno v pUipomínkách výše, Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 
 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné e.11 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ř. konstatuje, že obsah 
kapitoly bude naplOovat požadavky Evropské úmluvy o krajinE. Česká republika 
podepsala Evropskou úmluvu o krajinE ve Štrasburku ŇŘ. listopadu Ň00Ň. 
Požadujeme 1. pUednE doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 
s Evropskou úmluvou o krajinE a specifikovat, v čem se ve vztahu k Evropské 
úmluvE o krajinE zmEnily podmínky, na jejichž základE byly současné platné ZÚR 
hl. m. Prahy vydány. 
Ň. v návaznosti na vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní 
ůktualizace č. 1 s Evropskou úmluvou o krajinE požadujeme ve formulaci bodu ř. 
kapitoly eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnE specifikovat, jaké 
konkrétní požadavky a podmínky vyplývají na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do 
souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Česká vláda usnesením č. 104ř/Ň00Ň z Uíjna Ň00Ň uložila ministerstvu životního 
prostUedí, ministerstvu zemEdElství, ministerstvu kultury, ministerstvu pro místní 
rozvoj a ministerstvu školství, mládeže a tElovýchovy, aby zabezpečila 
uplatOování úmluvy v praxi. Vymezit typy krajin podle stanovených cílových 
charakteristik a stanovit cílové charakteristiky kraji, včetnE územních podmínek 
pro jejich zachování nebo dosažení, v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE č. 
1ň/Ň005 Sb. m. s., vyplývá z pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. již od roku 
Ň007. Máme tak za to, že i současnE platné ZÚR hl. m. Prahy mEly být 
zpracovány v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE. 
Z bodu ř. Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není s ohledem na výše 
uvedené zUejmé, v čem současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace 
č. 1 neodpovídají Evropské úmluvE o krajinE a jaké konkrétní požadavky a 
podmínky na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s Evropskou úmluvou o 
krajinE v rámci aktualizace ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
ZÚR hl.m. Prahy v platném znEní nejsou v rozporu s Evropskou úmluvou o krajinE. 
Vzhledem k nové metodice - Metodika pro poUizování a zpracování zásad 
územního rozvoje v kontextu Evropské úmluvy o krajinE ĚČZÚ v Praze, Fakulta 
životního prostUedí; 6.1.Ň014ě- je v návrhu Zprávy navržena aktualizace pUíslušné 
kapitoly 9. 
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64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné e.1Ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 10. konstatuje potUebu 
provEUení rozsahu veUejnE prospEšných staveb a opatUení dle „zmEn v 
aktualizovaných částech ZÚR“. 
Požadujeme ve formulaci bodu 10. kapitoly eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy, v návaznosti na vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období 
provedeném v kapitolách aě až dě konkrétnE specifikovat, jaké konkrétní VPS a 
VPO mají být pUedmEtem provEUení v aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodu ň. explicitnE nenavrhuje 
konkrétní zmEny v kapitolách vEnujících se rozsahu VPS a VPO. ZároveO ovšem 
v bodech 5. a 6. uvádí výčet koridor] technické a dopravní infrastruktury, u nichž 
by mElo dojít ke zmEnE zp]sobu zapracování do aktualizovaných ZÚR hl. m. 
Prahy, v bodE 7. zd]vodOuje potUebu zmEn ve vymezení ÚSES na nadregionální 
a regionální úrovni, včetnE uvedení nEkterých konkrétních prvk], u nichž se 
pUedpokládají zmEny ve vymezení. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka bude částečnE akceptována. 
VPS budou odstranEny u již realizovaných prvk] dopravní infrastruktury napU. 
prodloužení metra trasy ů do Motola - Z/50Ň/DM. U prvk] technické infrastruktury -  
bude grafické vymezení prvk] VPS upraveno, dle aktuálních podklad]. 
VPO budou upraveny v celé kapitole ÚSES, dle nového vymezení. 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné e.1ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje zrušit bez 
náhrady nadmístní rozvojové oblasti 
- R/1 ŠtErboholy – Dolní MEcholupy – Dubeč a 
- R/1 LetOany – Avia. 
Požadujeme ve formulaci bodu ň. kapitoly eě vyjasnit, zda a v jakém rozsahu má 
být kapitola ň. ZÚR hl. m. Prahy upravena. Zd]vodnEní nezbytnosti úprav 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí území hl. m. Prahy by pUitom mElo 
vycházet z výsledk] zjištEní kapitol aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období obsažené v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k potUebE nového 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí nevyjadUuje. Není proto zjevné, z 
jakých d]vod] by mElo dojít k vypuštEní tEchto kapitol ze ZÚR hl. m. Prahy. 
 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
V kapitole ň jsou navrženy ke zrušení rozvojová oblast ň.1.1 a transformační 
oblast 3.2.1. U oblasti ň.1.1. ŠtErboholy - Dolní MEcholupy - Dubeč ĚR/1ě došlo k 
nenaplnEní pUedpoklad], které byly potUebné k rozvoji tzv. Východního mEsta. Jde 
zejména o ukončení trasy metra v Depu HostivaU Ětedy nenapojení rozvojové 
oblasti na kapacitní dopravu - metroě, pUehodnocení dosavadního vývoje, kdy v 
tomto území je udržitelnEjší rozvoj jednotlivých mEstských částí se zachováním 
pUímEstského charakteru, což souvisí s rozvojem v jiných částech Prahy a 
naplnEním potenciálu v transformačních plochách uvnitU Prahy. ZároveO je tímto 
krokem u rozvojové oblasti ň.1.1. sledována i ochrana otevUené krajiny, zvýšení 
rekreačního potenciálu ve východní části mEsta s využitím prvk]m okolo vodní 
nádrže Slatina která má pUírodE blízký charakter a je významná i z hlediska 
ochrany pUírody. 
U oblasti ň.Ň.1. LetOany -ůvia ĚT/1ě nedošlo k naplnEní očekávání a území je stále 
využíváno Ěz vEtší částiě k produkci, skladování a obchodu, nelze tedy naplnit 
pUedpoklad transformace území v plnohodnotnou mEstkou čtvr[. Naopak je 
potUeba v Praze zachovat plochy pro výrobu, obchod a skladování - jejich úbytek 
Ěsouvisející i s ochranou bydlení a limity, které potom plynou na okolní výstavbuě 
m]že mít negativní vliv na zásobování, city logistiku i hospodáUství mEsta v 
dlouhodobém horizontu. 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné e.14 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. obsahuje požadavek 
na zrušení ř rozvojových oblastí zelenE z celkových 11 rozvojových oblastní 
zelenE vymezených v ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Platné 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom explicitnE konstatují, že jedním z celomEstských 
problém] k Uešení nástroji územního plánování je „nedostatek les] s ohledem na 
potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského kraje, vysoká rekreační zátEž 
stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch“ Ěkap. 1111, s. 7ě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní vEtšiny rozvojových 
oblastí zelenE, zejména s ohledem na zásadní význam ZÚR hl. m. Prahy pro 
koordinaci systému sídelní i krajinné zelenE na území hl. m. Prahy v poUizovaném 
novém Územním plánu Prahy ĚMetropolitním plánuě. PUípadné vypuštEní vEtšiny 
rozvojových oblastí zelenE musí vyplynout z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE zd]vodnEno, mj. s ohledem na 
problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR Prahy se v kapitolách aě až dě k rozvojovým 
oblastem zelenE pUitom v]bec nevyjadUuje. Není proto zUejmé, na jakém základE 
bylo stanoveno, že se jedná o lokality „spíše lokálního významu“, vzhledem k 
tomu, že rozvojové oblasti zelenE navržené ke zrušení, zasahují na území více 
mEstských částí hl. m. Prahy. Podle hrubého odhadu odečtem z pUíslušného 
výkresu platných ZÚR hl. m. Prahy je rozloha jednotlivých oblastí navržených ke 
zrušení cca 40 – 100 ha. To rozhodnE nesvEdčí jejich údajnému „spíše lokálnímu 
významu“. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné e.15 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. zp]sobem mEní 
zp]sob vymezení, rozsah a prostorové uspoUádání stávající Specifické oblasti 
celomEstského centra. Specifická oblast celomEstského centra je v kap. 4. 1. ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. vymezena takto: „Oblast stávajícího 
celomEstského centra zahrnuje území Památkové rezervace v hlavním mEstE 
Praze ĚPPRě a navazující části historických čtvrtí Vinohrady, Smíchov, Holešovice 
a Karlín Ě…ě”. Požadujeme ponechat současné vymezení Specifické oblasti 
celomEstského centra. Návrh na rozšíUení území Specifické oblasti 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Vymezení celomEstského centra je chápáno jako vymezení hierarchicky 
nejvyššího centra, které by mElo v čase nar]stat co do kvality i kvantity rozvoje 
Prahy. CelomEstské centrum nelze vnímat v Ň1. století úzce, tedy jen jako 
Pražskou památkovou rezervaci a tEsnE pUilehlá území. S rozvojem Prahy i po 
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celomEstského centra zcela popírá princip polycentrického uspoUádání Prahy, 
když neod]vodnEnE neúmErnE plošnE rozšiUuje území vlastního celomEstského 
centra. 
 
Od]vodnEní 
Území LibnE a Vysočan, která mají být podle návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy do Specifické oblasti CelomEstského centra doplnEna, na území PPR 
nenavazují a ani s ním nijak úzce nesouvisí. Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy se pUitom k potUebE nového vymezení SO na území hl. m. Prahy v 
kapitolách aě až dě nevyjadUuje. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu SO 
stávajícího celomEstského centra vyvolán. Jedním z princip] udržitelného rozvoje 
hl. m. Prahy uvedených v platných ÚůP ĚŇ014ě je pUitom „Podpora 
hierarchizované polycentrické struktury mEsta“. 

roce 1řŘř narostl počet obyvatel, dojíždEjících i student], kteUí zpravidla využívají 
právE centrum mEsta. K odlehčení tlaku na rozvoj uvnitU PPR je potUeba učinit 
nEkolik krok], mezi které patUí i rozšíUení celomEstského centra. Tím ale není 
porušena polycentričnost mEsta - resp. rozvoj lokálních center s místní 
vybaveností. Území LibnE a Vysočan vykazuje značný transformační potenciál a 
jde o území, které je dobUe napojeno na systémy veUejné dopravy a nachází se v 
blízkosti historického jádra Prahy. Jde o podporu kvalitní transformace s cílem 
zajištEní adekvátních služeb pro hlavní mEsto jako celek a tím ke zlepšení živote 
jeho obyvatel i návštEvník], v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné e.16 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. obsahuje požadavky 
na konkrétní formulační zmEny v kapitolách 
- 4.ň.Ň Radotínské údolí Ězrušení úkol] navrhnout postupné rekultivace lom] a 
návaznost na pUilehlou část Pražského regionu pro podrobnEjší ÚPDě, 
- 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol Ězrušit úkol pro podrobnEjší ÚPD vyUešit 
nárazníkové pásmo mezi obytnými a pUírodními plochamiě a v 
- 4.5 Údolní niva Vltavy a Berounky ĚnovE chránit prostorový charakter nábUeží a 
pr]hledy, nikoliv již panorama mEstaě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na zmEny textové části nejsou zd]vodnEny v jednotlivých 
požadavcích, ani v obsahu kapitol aě až dě návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 na s. 7 konstatují „nedostatečné 
zajištEní územní ochrany pUírodnE hodnotných ploch“; „nedostatečné vazby do 
StUedočeského kraje“ a „nedostatečnou ochranu krajinných dominant a pohledovE 
exponovaných svah], podílejících se na jedinečnosti obrazu mEsta“ a potUebu 
jejich Uešení nástroji územního plánování. Není zUejmé, jakým zp]sobem mají 
navržené zmEny ZÚR hl. m. pUispEt Uešení výše zmínEných problém]. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky nebudou akceptovány. 
ůd. 4.ň.Ň. Radotínská jezera - Nástroji podrobnEjší ÚPD nelze dosáhnout 
rekultivace lom]. Není upuštEno od rekultivace lom] v této oblasti, podmínka je 
obsažena v bodE cě v Podmínkách pro následné rozhodování o zmEnách v území. 
ZÚR Ueší z principu návaznosti na okolí, tedy i na pUilehlou část Pražského 
regionu, proto je tato podmínka nadbytečná. 
Ad. 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol - Jde o území, které je zaUazeno do zastavEného 
území v souladu se SZ, uvedené území je součástí intravilánu 1ř66. Požadavek 
nárazníkového pásma není možné vzhledem k současnému stavu území Uešit, v 
blízkosti se nacházejí již realizované soudobé obytné soubory, areál golfu apod. a 
na jižní stranE bude navazovat na stávající zástavbu Radlická radiála. Ochrana 
uvedených území je stanovena pUíslušnými vyhláškami pUírodních park]. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
ůd.4.5. Údolní niva Vltavy a Berounky - text týkající se: „ochrana panoramatu 
mEsta" bude z kapitoly 4.5. odstranEn. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou 
zásadu bude uvedený text součástí kapitoly 2 - Obecné zásady.  

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné e.17 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. navrhuje z textu 
všech specifických oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE společenských 
(kap. 4. 2. ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1.ě vyjmout z úkolu pro 
podrobnEjší ÚPD „vyUešit dopravní obsluhu území pUi preferování dopravy 
hromadné“ preferenci hromadné dopravy. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom v kapitole 1111 na s. 15 doporučují ÚPD „upUednostnit 
výstavbu kolejových systém] veUejné hromadné dopravy“ a „vytvoUit prostorové 
podmínky pro výstavbu tramvajových tratí“. Vzhledem k tomu, že vyjímané články 
naplOují čl. Ň4 PÚR ČR a kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
se k dopravní obsluze oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE 
společenských nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
V oblasti 4.Ň.Ň LetOany ĚSO/Ňě je požadavek preferování dopravy hromadné je již v 
tomto území pUekonán. Jedná se o území, kde je realizováno metro C - zastávka 
LetOany. Proto je tento bod vypuštEn. V ostatních specifických oblastí osvEtových, 
vzdElávacích a rekreačnE společenských bude požadavek odstranEn. PodrobnEjší 
územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE všechny zp]soby 
dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole Ň. 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné e.1Ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitol 
- 3.1.2 (Barrandov – Slivenec R/2), 
- ň.1.ň ĚZápadní mEsto R/ňě, 
- ň.Ň.ň ĚVysočany, T/ňě, 
- 3.2.4. (Bohdalec-Slatiny T/4) 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD body, pUedepisující podrobnEjší ÚPD Uešit odtokové pomEry z území a 
protipovodOová opatUení nestavebního charakteru. Požadujeme velmi pečlivE a 
obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí ZÚR hl. m. Prahy, zejména s 
ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. Prahy ve vztahu k 
poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě. 
PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE zd]vodnEny, mj. s ohledem na 
problémy a úkoly k Uešení vyplývající zÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se pUitom k problematice 
vodního hospodáUství a protipovodOové ochrany na malých vodních tocích 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 Ěs.15ě uvádí jako problém k 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových a transformačních oblastí. 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
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Uešení ÚPD v oblasti technické infrastruktury “VytváUet pUedpoklady pro bezpečné 
a účelné Uešení likvidace srážkových vod.” a “Vymezit plochy vodních nádrží a 
suchých poldr] jako opatUení proti povodním, a naopak jako opatUení k nadlepšení 
bezdeštných pr]tok] zejména u drobných vodních tok].“, čímž smEUují k naplnEní 
požadavk] čl. Ň5 PÚR ČR. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 
 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné e.1ř Zásadní pUipomínka 
Ke kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.Ň ĚManiny, Dolní LibeO, Invalidovna T/Ňě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD bod pUedepisující podrobnEjší ÚPD provEUit plochy u stanice metra 
Invalidovna pro umístEní významného celomEstského zámEru. ZároveO ovšem v 
bodu 4. Ěs.7ě navrhuje zahrnout prostor Dolní LibnE do SO celomEstského centra. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice T/2 
nevyjadUují. Není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
VypuštEní uvedeného úkolu neznemožní realizaci významného celomEstského 
zámEru. UmístEní pUípadného celomEstského zámEru navrhované rozšíUení 
celomEstského centra umožOuje. Území v současné dobE pochází v nEkterých 
částech transformací a jsou pUipravovány r]zné studie. Ty provEUují i celomEstské 
zámEry. Je potUeba vytváUet kompaktní, smíšené a pro r]zné využití vhodné části 
mEsta se soudobou zástavbou. 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné e.Ň0 Zásadní pUipomínka 
Ke kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v 
textech kapitol 
- ň.Ň.5 ĚNákladové nádraží Žižkov T/5ě, ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6ě, a 
- ň.Ň.Ř ĚHolešovice-Bubny-Zátory T/Řě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 pUeformulovat v bodech úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD požadavky na polyfunkčnost transformačních území. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR 
hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. 
Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPDvznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené 
mEstské prostUedí a generující zvýšené nároky na dopraní obsluhu Ěs.11ě a 
kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice výše 
uvedených transformačních oblastí nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky 
na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Slovní spojení týkající se polyfunkčnosti v uvedených oblastech Ěň.Ň.5, ň.Ň.6 a 
ň.Ň.Řě nebudou odstranEny, ale pUeformulovány na smíšené využití. 
Jedná se o úpravu terminologie na základE aktualizace stavebního zákona a jeho 
provádEcích vyhlášek. 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné e.Ň1 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6ě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD požadavek na minimalizaci dopravy generované navrhovaným funkčním 
využitím a na provEUení Uešení Masarykova nádraží. Požadujeme velmi pečlivE a 
obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR hl. m. Prahy, zejména s 
ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. Prahy ve vztahu k 
poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě. 
PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE zd]vodnEny, mj. s ohledem na 
problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPD potUebu zvýšení významu železnice v regionální 
dopravE Ěs. 5ě a celkové pUetížení centra mEsta dopravou Ěs. řě a kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice transformační oblasti 
Masarykovo nádraží nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu 
formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Bod cě v Úkolech pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci bude vypuštEn. 
Navržená úprava reaguje na probEhlé zmEny v koncepci i reálné kroky, které se s 
územím Masarykova nádrží pojí. Území Masarykova nádraží se nachází v 
centrální části mEsta, ale je zároveO napojeno na nEkolik typ] veUejné dopravy - 
železnice, metro, tramvaj a pUedpokládá se nová koncepce, a to vznik terminálu 
spojujícímu centrum mEsta s letištEm. Z tohoto d]vodu nelze nadále uvažovat o 
tom, že lze redukovat v maximální možné míUe dopravu generovanou. 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné e.ŇŇ Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje zmEny v 
nadUazeném komunikačním systému hl. m. Prahy. Kapitoly vEnované 
nadUazeného systému se podle Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy mají 
pouze pUesunout do jiné kapitoly ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy struktury textu ZÚR hl. m. Prahy ve vztahu k 
nadUazenému systému a zd]vodnit, čím jsou tyto úpravy textu vyvolány. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat, zda se jedná o zámEr na aktualizaci vEcného Uešení nebo toliko 
formální úpravu dokumentace ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Od zamýšlené úpravy textu, který se mEl týkat úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, bylo upuštEno. ČlenEní dopravního infrastruktury nebude v 
aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy mEnEno. 
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Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Zpráva 
Prahy k problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není 
zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné e.Ňň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje vypustit v 
kapitole 5.1.1 bod požadující ovEUení trasy Vysočanské radiály v úseku Kbelská – 
Balabenka. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy Vysočanské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] celomEstského systému v d]sledku 
provEUení vybraných radiál dopravními modely a vývoji zatížení jednotlivých 
komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
Územní rezerva Vysočanské radiály v úseku Kbelská – Balabenka nebude již dále 
sledována, dojde k využívání stávající komunikační sítE. 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné e.Ň4 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje v kapitole 
5.1.Ň.5 v úkolech pro podrobnEjší ÚPD vymezit koridor rezervy BUevnovské 
radiály namísto koridoru BUevnovské radiály. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy BUevnovské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
PUevedení návrhového prvku koridoru BUevnovské radiály do územní rezervy bude 
v rámci zpracování návrhu aktualizace ZÚR provEUeno na základE dopravního 
modelu včetnE dopad] na širší území. Pokud dopravní model potvrdí potUebnost 
BUevnovské radiály bude tento koridor v návrhovém prvku zachován, v opačném 
pUípadE bude tento koridor pUeUazen do územní rezervy. 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné e.Ň5 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje následující 
zmEny v grafické části ZÚR hl. m. Prahy bez zmEn souvisejících kapitol ZÚR: 
- vypuštEní koridoru územní rezervy Vysočanské radiály ĚpUi současném 
ponechání kap. 5.1.Ň.4 Vysočanská radiálaě; 
- pUevedení Prosecké radiály z koridoru pro upUesnEní v rámci ÚP na koridor s 
celomEstským významem Ěbez adekvátních úprav kapitoly 5.1.Ň.7 Radiály 
Chodovská, Chuchelská, Prosecká a ŠtErboholskáě; 
- úpravy vedení koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a 
Troja (kap. 5.6.1 Koridory tramvajové dopravyě. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené zmEny v nadUazeném komunikačním systému mEsta, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím 
jsou uvádEné požadavky na zmEny grafické části ZÚR hl. m. Prahy vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
- V textové části bude upravena pUíslušná kapitola týkající se problematiky 
Vysočanské radiály. 
Jak bylo uvedeno v pUipomínce výše, dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] 
celomEstského systému v d]sledku provEUení vybraných radiál dopravními modely 
a vývoji zatížení jednotlivých komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
- U Prosecké radiály vzhledem k upuštEní od úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, nebude grafické Uešení mEnEno. 
- U koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a Troja se 
jedná pouze o zmEny grafické části. Textové část v kap. 5.6.1 Koridory tramvajové 
dopravy nebude mEnEna. 
Koridory tramvajových tratí jsou provEUeny a úpravy reagují na zmEny v území 
vyvolané zejm. implementací ÚPD Ěvýstavbou, realizací zámEr]ě. 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné e.Ň6 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje z grafické 
části ZÚR hl. m. Prahy vypustit koridory VVN 110 kV a provEUit zobrazování 
koridor] plynovod] Ěbez udání kategorie, pravdEpodobnE, v souladu s kap. 6.Ň.6 
VTL a VVTL). 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v zobrazení ploch a koridor] technické 
infrastruktury, včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a 
uvedení podklad] a požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými 
jsou zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice zobrazování vedení koridor] technické infrastruktury nevyjadUují, 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky bude částečnE akceptovány. 
Jedná se pouze o úpravy grafické části, textová část tEchto kapitol nebude 
mEnEna. 
Pro lepší pUehlednost budou upraveny legendy a grafické znázornEní koridor] 
VVN 110 kV v grafické části aktualizace ZÚR. 
Vedení VTL plynovodu budou v grafické části upravena dle aktuálních podklad]. 
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není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné e.Ň7 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje v kapitole 
6.Ň.ň.Ň ĚDrobné vodní tokyě zrušit v úkolech pro podrobnEjší ÚPD požadavek na 
vymezování veUejnE prospEšných protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru, ploch pro extenzivní rekreaci a zajištEní prostupnosti území podél 
vodních tok]. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v oblasti protipovodOové ochrany, včetnE 
zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Nejedná se o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a ani kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice malých vodních tok] 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 v problémech k Uešení ÚPD 
uvádEjí potUebu „Vymezit plochy vodních nádrží a suchých poldr] jako opatUení 
proŘ povodním a naopak jako opatUení k nadlepšení bezdeštných pr]tok] 
zejména u drobných vodních tok]“ a “Zachovat nezastavitelnost bUehových 
koridor] podél tok], a to i v pUípadE菜 , že nejde o záplavová území nebo 
biokoridory“. Není proto zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD v oblasti protipovodOové ochrany vyvolány. 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního 
charakteruě a zajištEní prostupnosti území podél vodních tok] budou obsaženy v 
souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou opakovány 
v rámci jednotlivých kapitolĚnapU. 6.Ň.ň.Ňě 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
Tento požadavek, zajištEní prostupnosti území podél vodních tok], je také uveden 
v platných PSP - § 11, odst.4.  

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné X.Obsah kapitoly 
fěPožadavky na zpracování variant Uešení 
 
f.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme doplnit kapitolu o jednoznačné konstatování, zda se pUedpokládá 
variantní nebo invariantní Uešení ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy, včetnE 
zd]vodnEní. To nemEní nic na skutečnosti, že požadavky na variantnost Uešení 
ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy mohou vyplynout i ex post z projednání Návrhu 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na pUípadné zpracování variant Uešení má vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. ůbsenci konstatování, zda má být ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
zpracovaná ve variantách Ěvč. pUípadné specifikace v jakých variantáchě nebo 
jako invariantní lze pUipsat v podstatE úplné absenci vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka je bezpUedmEtná. 
Návrhem Zprávy v bodE fě není požadováno zpracování variant Uešení, pokud tak 
nevyplyne z výsledk] projednání. Uvedený text bude upraven v souladu s výsledky 
projednání. 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné XI. Obsah kapitoly 
gě Návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopad] na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly zjištEny 
 
g.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných negativních 
dopad] zmEn v území v uplynulém období na udržitelný rozvoj území, včetnE 
návrhu zp]sobu jejich eliminace, minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Prosté konstatování Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, že „bude 
provEUeno, zda byly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území“ nelze 
považovat za naplnEní dikce § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. Zpráva o uplatOování 
ZÚR. PoUizovatel Zprávy o uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy 
na základE vyhodnocení podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, 
vyhodnotit pUípadné negativní vlivy tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území Ěviz též 
kapitola aě Zprávy o uplatOování ZÚRě a navrhnout zp]soby jejich eliminace, 
minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci ZÚR. 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Text bodu gě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " V rámci uplatOování ZÚR hl.m. 
Prahy nebyly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území a proto Zpráva 
neobsahuje žádné návrhy na jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci." 

64    MČ Praha - Petrovice, starosta Jiné XII. Obsah kapitoly 
hě Návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje 
 
h.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme specifikovat konkrétní návrhy na aktualizaci PÚR ČR, nebo 
konstatování ĚvčetnE zd]vodnEníě, že takové návrhy z vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m Prahy v uplynulém období nevyplývají. 
 
Od]vodnEní 
Návrhy na pUípadnou aktualizaci PÚR ČR musí vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. Povinnosti uložené ZprávE o uplatOování ZÚR v § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. se nelze vyhnout odkazem na vlastní zpracování a projednání 
aktualizace ZÚR, jejíž poUízení se na základE pUedmEtné Zprávy o uplatOování 
ZÚR pUedpokládá. 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
V současnosti nelze specifikovat pUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR, v 
platném znEní. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR mohou vyplynout z 
následného zpracování a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na základE 
schválené Zprávy. 
 
Text bodu hě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " Návrhy na aktualizaci PÚR ČR nelze 
nyní specifikovat. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR vyplynou ze zpracování 
a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy." 
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66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné I. Obsah Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUepracování návrhu Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje 
hl. m. Prahy Ědále jen Zprávaě, do podoby, která bude splOovat požadavky na 
zprávu o uplatOování zásad územního rozvoje Ědále jen ZÚRě vyplývající z 
platných právních pUedpis] a odpovídající zásadnímu významu ZÚR jako 
nadUazené a základní územnE plánovací dokumentace hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaný NÁVRH ZPRÁVY O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
HL. M. PRůHY V UPLYNULÉM OBDOBÍ ĚTÍJEN 2014 – BTEZEN Ň017ě 
nesplOuje základní požadavky na zprávu o uplatOování ZÚR vyplývající z platných 
právních pUedpis], protože: 
1. Neobsahuje Uádné vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém 
období 
Ň. NeobjasOuje d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
ň. NeobjasOuje jednotlivé požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy 
 
ZÚR Ueší v Praze základní požadavky na celkové účelné a hospodárné 
uspoUádání území hlavního mEsta, a vztahy základní struktury hlavního mEsta k 
navazujícímu území StUedočeského kraje a koncepci celomEstsky i regionálnE či 
republikovE významné veUejné infrastruktury. ZÚR tak definují základní principy 
koncepce uspoUádání území hl. m. Prahy. 
ZÚR dále vymezují plochy a koridory celomEstského, republikového či 
mezinárodního významu. Jedná se zejména o plochy a koridory pro Prahu v]bec 
nejvýznamnEjších dopravních systém], systém] technické infrastruktury či o 
celomEstsky významné součásti a struktury krajiny hlavního mEsta. 
ZÚR jsou podUízeny Politice územního rozvoje ČR Ědále jen „PÚR“ě, zámEry 
republikového nebo mezinárodního významu vyplývající z PÚR musí být do ZÚR 
pUevzaty. ZÚR jsou naopak závazné pro poUízení zmEn platného územního plánu i 
poUízení nového územního ĚMetropolitníhoě plánu hl. m. Prahy. 
 
Politika územního rozvoje - stát ----------> Zásady územního rozvoje - kraj ----------
> Územní ĚMetropolitníě plán - obec 
 
Zpráva o uplatOování zásad územního rozvoje 
Vždy nejdéle do 4 let od vydání ZÚR nebo jejich poslední aktualizace je krajský 
úUad Ěv pUípadE Prahy pak Magistrát hl. m. Prahyě povinen vyhodnotit zkušenosti s 
uplatOováním, tedy s využitím ZÚR v rámci procesu územního plánování, 
posoudit, zda ZÚR stále dobUe plní sv]j účel a svou roli, zda stále splOují 
požadavky PÚR ČR, stavebního zákona, zejména cíl] a úkol] územního 
plánování, a všech právních pUedpis]. Zpráva o uplatOování ZÚR má také 
zhodnotit, zda ZÚR dostatečnE chrání hodnoty v území a zda pUispívají k 
udržitelnému rozvoji území hlavního mEsta. 
Výstupem zprávy o uplatOování ZÚR za uplynulé období m]že být 
Ě1ě konstatování, že ZÚR plní dobUe svou roli a není na nich tUeba nic mEnit 
ĚŇěpožadavek na dílčí zmEny v Uešení ZÚR, bez dopad] na celkovou koncepci 
ZÚR = požadavek na poUízení aktualizace ZÚR 
Ěňěpožadavek na poUízení zcela nových ZÚR v pUípadE, že je potUeba zmEnit 
celkovou koncepci ZÚR 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR tak m]že být zadáním pro aktualizaci stávajících 
anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Vyhodnocování uplatOování ZÚR za uplynulé období Ě kapitoly a, b, c, d zprávy o 
uplatOování ZÚRě ----------> Ě1ě Bez nárok] na úpravy ZÚR, ĚŇě Požadavek na 
poUízení aktualizace ZÚR, Ěňě Požadavek na poUízení nových ZÚR Ěkapitoly e, f, g, 
zprávy o uplatOování ZÚRě 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy za uplynulé období musí být UádnE 
projednána s mEstskými částmi, Ministerstvem pro místní rozvoj, s dotčenými 
orgány, které chrání veUejné zájmy vyplývající z platných právních pUedpis], se 
sousedními kraji, s obcemi sousedícími s krajem, pro který jsou ZÚR poUizovány, 
v pUípadE Prahy tedy s obcemi sousedícími s územím hlavního mEsta. 
Pro účely transparentního projednání musí Zpráva o uplatOování ZÚR v 
uplynulém období obsahovat UádnE zpracované vyhodnocení uplatOování ZÚR v 
uplynulém období, musí jednoznačnE, srozumitelnE transparentnE formulovat 
závEry a zjištEní tohoto vyhodnocení a musí obsahovat návrh na další postup. 
Dokud není provedeno Uádné a úplné vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém 
období, není možné navrhnout další postup, tedy navrhnout, zda ponechat ZÚR 
beze zmEny, nebo navrhnout poUízení aktualizace ZÚR nebo dokonce poUízení 
nových ZÚR. 
V pUípadE návrhu na poUízení aktualizace ZÚR nebo poUízení nových ZÚR se 
Zpráva o uplatOování ZÚR stává zadáním aktualizace ZÚR, resp. nových ZÚR a 
musí proto obsahovat jednoznačnE formulované požadavky na aktualizaci ZÚR či 
na nové ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude akceptována částečnE. 
Návrh Zprávy je zpracován a projednáván v souladu s platnými právními pUedpisy 
Ě§ 4Ň stavebního zákona, § ř vyhlášky č. 500/ Ň006 Sb. o územnE analytických 
podkladech, územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE 
plánovací činnostiě. 
ad 1ě Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období. 
ad Ňě D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy 
na základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 
4Ň odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu 
Ěstavební zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle 
výsledk] projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 
let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." 
ůktualizace č. 1 ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 
4ň/Ň014 usnesením č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
ad ňě Vlastní zd]vodnEní navrženého Uešení Ěkonkrétních úprav textové a grafické 
částiě bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí návrhové 
dokumentace ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné II. D]vody aktualizace ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme jasné vymezení d]vod], které vedou k aktualizaci ZÚR a pUesné 
vyjádUení vEcných úkol] aktualizace s jasným od]vodnEním a upozornEním, zda 
jsou či nejsou aktualizací na základE Zprávy mEnEny zásadní koncepce ZÚR. 
 
Od]vodnEní 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
Návrh Zprávy je zpracován v souladu s platnými právními pUedpisy. 
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PUedkládaná ZPRÁVů O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. 
PRůHY V UPLYNULÉM 
OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 – BTEZEN Ň017ě stanoví Ěby[ bez Uádného zd]vodnEníě 
potUebu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, a to zejména v tEchto oblastech: 
Ě1ě uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s ůktualizací č. 1 PÚR ČR schválenou 
vládou ČR 15. 4. Ň015 
ĚŇě úprava terminologie ZÚR hl. m. Prahy, aby byla zcela v souladu s platnými 
právními pUedpisy 
Ěňě zrušení bez náhrady „Obecných zásad územního rozvoje hl. m. Prahy“, které 
zejména definují základní koncepci uspoUádání Prahy a stanovují požadavky na 
koordinaci uspoUádání sídelní struktury Prahy, na strukturu center Prahy a na 
jednotlivé systémy mEsta, ale také na ochranu hodnot Prahy v navazujícím 
územním ĚMetropolitnímě plánu 
Ě4ě zrušení vybraných rozvojových oblastí zelenE 
Ě5ě rušení požadavk] na územní plán v rozvojových a transformačních oblastech 
Ě6ě provEUení vymezení územního sytému ekologické stability na nadregionální a 
regionální úrovni. 
Z vEcných požadavk] je tedy zUejmé, že byly vybrány selektivnE a výbEr 
nevychází z vyhodnocení a d]vody výbEru i požadavk] na zmEny nejsou zUejmé. 
SoučasnE není pochopitelné, proč Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
neobsahuje požadavky na Uešení nenaplnEných koncepcí ZÚR a dalších úkol] z 
ÚůP. 
 
NejčastEjšími d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR jsou 
Ě1ě nutnost uvést ZÚR do souladu se schválenou aktualizací PÚR ČR 
ĚŇě nutnost doplnit části ZÚR zrušené správními soudy 
(3) potUeba aktualizovat nEkteré vybrané aspekty ZÚR Ětypicky potUeba 
pUehodnotit vymezení nEkterého vybraného dopravního koridoru apod.ě 
Ě4ě potUeba komplexnE ĚcelkovEě revidovat Uešení ZÚR. 
 
Každý z výše uvedených d]vod] pro poUízení aktualizace ZÚR klade odlišné 
nároky na následné zpracování aktualizace ZÚR, zejména pak na rozsah a 
náročnost projednání aktualizace ZÚR. Zatímco uvedení ZÚR do souladu s PÚR 
ČR či náprava dílčích částí ZÚR zrušených správními soudy nebývá v zásadE 
problematická a vykazuje jen malá rizika komplikací v procesu projednání, 
aktualizace dílčích aspekt] ZÚR či komplexní revize ZÚR skýtají značné riziko 
komplikací v rámci projednání takové aktualizace ZÚR. 

D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
V rámci aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy, nebude 
docházet ke zmEnE zásadních koncepcí, dochází pouze k dílčím úpravám, které 
reagují na novely zákon], vyhlášky, nové metodiky atd.. 
Úkoly vyplývající z problému v ÚůP budou do Zprávy doplnEny. 
 
K jednotlivým bod]m uvedeným v od]vodnEní pUipomínky uvádíme: 
ad 1. Nutná úprava dle ůktualizace PÚR č.1 - Vyplývá z § 41 odst. 4 stavebního 
zákona: "Kraj je povinen uvést do souladu zásady územního rozvoje s následnE 
schválenou politikou územního rozvoje....". 
ad Ň. Soulad s novelizovanými právními pUedpisy. 
ad 3. Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
ad 4. Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
ad 5. Rušení konkrétních požadavk] souvisí se znalostí území a Hl. m. Praha, 
obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou organizaci, pro 
zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. Proto v pUípadE 
hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková organizace zUízená 
hl. m. Prahou. Z d]vodu, že oba stupnE územnE plánovací dokumentace hl.m. 
Prahy zpracovává totožný projektant, bylo v návrhu Zprávy pUistoupeno k 
podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, kde k tomu byly odborné i 
procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost procesu aktualizace ZÚR hl. 
m. Prahy. 
ad 6. Vzhledem k nové metodice MŽP k problematice ÚSES bude novE 
vymezeno. 
 
 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné III. Vyhodnocení rizik spojených s aktualizací ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme vyhodnocení rizik spojených s variantami aktualizace ZÚR, zejména 
ve vztahu poUizování nového ĚMetropolitníhoě Územního plánu hl. m. Prahy a 
zajištEní právní kontinuity a jistoty pUi rozhodování v území. 
 
Od]vodnEní 
S ohledem na Uízení rizik vyplývajících z poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy je 
tUeba citlivE zvážit náplO a rozsah aktualizace. Je žádoucí, aby aktualizace ZÚR 
hl. m. Prahy nenarušila proces soubEžnE probíhajícího poUízení nového územního 
ĚMetropolitníhoě plánu. V pUípadE nabytí účinnosti právE projednávané novely 
stavebního zákona bude možné poUizovat soubEžnE nový územní ĚMetropolitníě 
plán a aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadavky na zásahy do základních koncepcí uspoUádání kraje ĚPrahyě tak 
zvyšují riziko, že v pr]bEhu zpracování dojde k rozpor]m s dotčenými orgány a 
tím i k pr]tah]m v poUizování aktualizace ZÚR. 
K aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy je pUitom nutné pUistupovat zároveO s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy pUevezmou roli podkladu pro rozhodování v území v pUípadE, že 
nový územní ĚMetropolitníě plán Prahy nebude poUízen do doby ukončení platnosti 
v současné dobE platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního mEsta 
Prahy z roku 1řřř Ěpodle platné právní úpravy v roce Ň0Ň0, podle projednávané 
novely stavebního zákona v roce Ň0ŇŇě. 
Je tedy více než žádoucí zakotvit v ZÚR hl. m. Prahy základní zásady pro 
koordinaci rozvoje území hlavního mEsta Prahy, které by v pUípadE pUechodného 
období, kdy Praha nebude mít platný žádný územní plán, pUevzaly alespoO 
částečnE, v mEUítku celého mEsta, roli územního plánu. 
 
Rizika aktualizace ZÚR, která je zejména tUeba vyhodnotit 
1. Pokud by právE projednávaná novela stavebního zákona nevstoupila v 
účinnost, ohrozila by navrhovaná aktualizace ZÚR hl. m. Prahy harmonogram 
poUizování nového územního ĚMetropolitního plánuě: 
podle platného stavebního zákona je tUeba aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy na 
základE zprávy o jejím uplatOování zahájit ještE pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu, který bude muset odpovídat aktualizovaným ZÚR či až po 
jeho projednání s tím, že soulad Metropolitního plánu a ZÚR hl. m. Prahy zajistí 
zmEna Metropolitního plánu po vydání aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
První varianta by poUizování Metropolitního plánu významnE zdržela a zanáší 
riziko budoucích soudních pUezkum] s nepUedvídatelným výsledkem. 
Druhá varianta vyžaduje uvedení Metropolitního plánu do souladu s platnými ZÚR 
hl. m. Prahy a mEnEné koncepce ZÚR hl. m. Prahy budou zapracovány až v 
komplexní aktualizaci Metropolitního plánu či jeho zmEnami. 
Teoreticky je možné pUipravovat Metropolitní plán ve dvou variantách, podle 
stávajících a podle aktualizovaných ZÚR hl. m. Prahy, ale tento postup je náročný 
právnE, administrativnE i ekonomicky a vyžaduje shodu poUizovatele se 
zpracovatelem. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují požadavky ke ZprávE. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
Vyhodnocení rizik není součástí Zprávy o uplatOování ZÚR hl.m. Prahy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy, Zpráva je zpracovaná v 
souladu s § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. o územnE analytických podkladech, 
územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu je kontinuita zaručena. Územní 
plán hl.m. Prahy - Metropolitní plán musí být s nadUazenou územnE plánovací 
dokumentací v souladu. 
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V pUípadE, že by novela stavebního zákona nevstoupila v platnost, je nezbytné 
zahájit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy bu@ pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu anebo až po veUejném projednání. 
V pUípadE účinnosti novely stavebního zákona bude situace z tohoto hlediska 
pUíznivEjší, nebo[ návrh novely stavebního zákona umožOuje soubEžné poUízení 
ZÚR a vydání územního plánu na území hl. m. Prahy. PUesto pUedjímání výsledk] 
soubEžného projednání územního plánu a aktualizace zásad územního rozvoje 
m]že vést k situaci, kdy by musel být územní plán pozdEji dle § 5ň odst. 6 
stavebního zákona zamítnut. 
Ň. Toto riziko lze do značné míry vyloučit v pUípadE, že dojde pouze k 
minimalistické aktualizace ZÚR hl. m. Prahy Ěpouze uvedení do souladu s 
Politikou územního rozvoje ČR a judikatur správních soud]ě, z níž nevyplývají 
žádná zvláštní rizika pUi poUizování. 
ň. V pUípadE, že by byla zvolena cesta komplexní a tedy vEcnE rozsáhlé 
aktualizace ZÚR hl. m. Prahy anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy, se Praha 
vystavuje riziku, že v pr]bEhu projednávání aktualizace nebo nových ZÚR hl. m. 
Prahy dojde k rozpor]m s nadUazenými správními orgány, mEstskými částmi a 
veUejností. 
4. V pUípadE komplexní aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, která by zasáhla i koncepci 
ZÚR hrozí soudní pUezkum, zda se jedná o aktualizaci ZÚR nebo skrytE o 
poUízení zcela nových ZÚR. 
5. Ke zprávE o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je tUeba pUistupovat s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy obstály pUi soudních pUezkumech a je tUeba je chápat jako 
stabilizující prvek územního plánování hl. m. Prahy. Z hlediska Uízení rizik pUi 
poUizování územního plánu hl. m. Prahy proto není vhodné do ZÚR Prahy 
zasahovat. Všechna pozitiva, kterých je možné komplexní aktualizací ZÚR hl. m. 
Prahy dosáhnout, nevyvažují rizika otevUení soudních pUezkum] v situaci, kdy 
není jisté, že Praha bude mít po roce Ň0Ň0, resp. po roce Ň0ŇŇ platný územní 
plán. 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné IV. Požadavky na ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
S ohledem na mimoUádný význam ZÚR hl. m. Prahy pro koordinaci rozvoje území 
hl. m. Prahy a pro rozhodování zmEnách v území v pUípadE skončení platnosti 
územního plánu hlavního mEsta požadujeme zachovat a dále podstatnE posílit 
koordinační roli ZÚR hl. m Prahy. 
V požadavcích na aktualizaci pak požadujeme soustUedit se v ZÚR hl. m. Prahy 
na cizelaci, zpUesnEní a doplnEní podmínek pro rozhodování o zmEnách v území 
pUedevším v tEchto oblastech a tematických okruzích: 
- Stanovení cílového uspoUádání sídelní struktury mEsta - určení cílové pozice, 
role a významu jednotlivých mEstských částí v sídelní struktuUe hlavního mEsta, 
určení cílového uspoUádání center a jejich vzájemných prostorových a provozních 
vazeb a určení cílového vztahu struktury osídlení hlavního mEsta k osídlení 
navazujícího území StUedočeského kraje, se zvláštním zUetelem na obce v 
metropolitním regionu Prahy. 
- Ochrana a rozvoj hodnot celomEstského významu – jednoznačná identifikace 
pUírodních/krajinných, kulturních/historických a civilizačních hodnot celomEstského 
významu, se zvláštním zUetelem k hodnotám, jejichž ochrana nevyplývá z obecnE 
závazných právních pUedpis], včetnE stanovení jednoznačných podmínek jejich 
ochranu a režimu rozhodování o zmEnách v území ve vztahu k pUedmEt]m a 
cíl]m jejich ochrany. 
- Koncepce veUejné infrastruktury celomEstského, nadmístního i republikového 
významu – funkčnE a prostorovE ucelená a robustní koncepce celomEstské a 
regionálnE či republikovE významné veUejné infrastruktury, tedy dopravního 
systému mEsta, systému zásobování mEsta sítEmi technické infrastruktury, ale 
také systému celomEstsky, regionálnE i republikovE významného občanského 
vybavení a veUejných prostranství, to vše se zvláštním zUetelem na zajištEní vazeb 
na území StUedočeského kraje a celé České republiky. 
- Koncepce zelené infrastruktury celomEstského i nadmístního významu – 
koncepce celomEstsky významných krajinných struktur a systému zelenE, se 
zvláštním zUetelem na krajinné vazby na území v zázemí hlavního mEsta. 
- PodmínEnosti rozvoje území realizací veUejných infrastruktur celomEstského / 
nadmístního významu – zajištEní časové koordinace rozvoje území hlavního 
mEsta, resp. jeho vybraných částí a území vzhledem k nárok]m na rozvoj a 
podmínEnosti realizací celomEstsky nebo regionálnE významných systém] 
veUejné infrastruktury. 
- PodmínEnost veUejné dopravní infrastruktury celomEstského, nadmístního i 
republikového významu realizací ochranné zelenE a dalších prvk] k eliminaci 
negativních dopad] z tEchto staveb. 
 
Od]vodnEní 
ZÚR hl. m. Prahy jsou závazné pro poUizování a vydávání Územního plánu hl. m. 
Prahy a regulačních plán]. Všechny zmEny současnE platného Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy, jakož i novE poUizovaný Územní plán hl. m. Prahy 
ĚMetropolitní pláně musí být plnE v souladu s platnými Ěvydanýmiě ZÚR hl. m. 
Prahy, ve znEní všech jejích aktualizací. 
Praha je zároveO krajem i obcí, proto se pro Prahu poUizují a vydávají ZÚR i 
územní plán. Zatímco ve všech krajích České republiky mimo Prahu slouží 
zásady územního rozvoje pro koordinaci územnE plánovací činnosti mezi 
jednotlivými obcemi na území pUíslušného kraje, včetnE vazeb daného kraje na 
území sousedních kraj] či stát], v pUípadE hl. m. Prahy slouží ZÚR ke koordinaci 
rozvoje vlastního území hlavního mEsta, včetnE koordinace rozvoje území hl. m. 
Prahy ve vztahu k území sousedního StUedočeského kraje, zejména pak ve 
vztahu k území obcí pUiléhajících k obvodu hlavního mEsta. Ekvivalentem ke 
koordinaci územnE plánovací činnosti mezi jednotlivými obcemi v krajích mimo 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
Není možné pUedjímat co nastane, až skončí platnost Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy. V současnosti se poUizuje nový ÚP hl.m. Prahy. 
ZÚR jsou platnou územnE plánovací dokumentací, zpracované dle platných 
právních pUedpis], s jasnE stanovenými požadavky na účel, obsah a podrobnost 
zpracování Ě§ ň6 SZ, §6 - 10 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. včetnE pUílohy č. 4ě. ZÚR 
nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem ÚP, RP nebo navazujícím 
rozhodnutím. 
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Prahu je v Praze de facto koordinace prostorových a provozních vztah] mezi 
územími jednotlivých mEstských částí. Zatímco v krajích mimo Prahu se 
záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí všechny ty, které svým 
významem, rozsahem nebo využitím ovlivOují území více obcí, v pUípadE hl. m. 
Prahy se záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí ty, které mají 
celomEstský význam Ěviz též „plocha nadmístního nebo republikového významu“ 
dle § Ň odst. Ě1ě písm. hě stavebního zákonaě. 
ZÚR hl. m. Prahy tak Ueší shodné území, jako Ueší Územní plán hl. m. Prahy, ZÚR 
hl. m. Prahy se ovšem zabývají výhradnE záležitostmi celomEstského významu, a 
tedy záležitostmi koordinujícími rozvoj území hl. m. Prahy jako celku, v 
celomEstských souvislostech a souvislostech pUesahující hranici hl. m. Prahy do 
sousedního StUedočeského kraje. ZÚR pUitom zároveO v souladu s § ň6 odst. Ěňě 
stavebního zákona “koordinují územnE plánovací činnost obcí“, v pUípadE Prahy, 
která je sama obcí, je tak povinností ZÚR v nadmístních/celomEstských 
souvislostech a vztazích stanovit jednoznačný rámec pro územní plán hlavního 
mEsta. ZÚR hl. m. Prahy stanoví účelné a hospodárné uspoUádání území hlavního 
mEsta, vymezí tedy systém center a vzájemné vztahy mezi nimi, vymezí hlavní 
rozvojová území, území krajiny anebo území s nutným specifickým pUístupem k 
jejich rozvoji a pro všechna tato území stanoví podrobné podmínky a úkoly pro 
územní plánování, které musí být následnE detailnE naplnEny v územním plánu, 
resp. v regulačních plánech. 
ZÚR dále vymezí plochy a koridory nadmístního a celomEstského významu pro 
dopravní či technickou infrastrukturu, protipovodOová opatUení, územní systém 
ekologické stability či další vybrané celomEstsky významné systémy v území. 
Cílem je pUitom vytvoUit územní podmínky pro fungování a další kvalitativní i 
kvantitativní rozvoj systém] zajiš[ujících fungování hl. m. Prahy jako celku a 
integraci hl. m. Prahy do širších územních struktur sousedního StUedočeského 
kraje, potažmo celého státu. 
Projednávaný Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v podobE, v jaké je 
pUedkládán, naopak pUedstavuje zásadní ohrožení výše uvedené zásadní 
koordinační role ZÚR hl. m. Prahu ve vztahu k územnE plánovací činnosti a 
rozvoji území hl. m. Prahy. Navrhováno je vypuštEní Uady podmínek pro následné 
rozhodování o zmEnách v území a úkol] pro podrobnEjší ÚPD, nEkteré systémy v 
území zakotvené v platných ZÚR hl. m. Prahy jsou bez dalšího zd]vodnEní 
označovány za místního významu a jsou tak navrženy k vypuštEní. Namísto 
snahy o cizelaci, zpUesnEní a doplnEní dalších úkol] pro následné rozhodování o 
zmEnách v území jsou tak robustnost a koordinační role stávajícího znEní ZÚR hl. 
m. Prahy spíše oslabovány. Hrozí tak, že bez návazného územního plánu 
hlavního mEsta nebudou ZÚR hl. m. Prahy samy o sobE pUípadnE schopné sloužit 
jako relevantní podklad pro rozhodování o zmEnách v území. 
Podle platného znEní stavebního zákona skončí platnost současného Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Ěschválený ř. ř. 1řřřě dne ň1. 1Ň. Ň0Ň0. 
MomentálnE v Poslanecké snEmovnE Parlamentu ČR projednávaná novela 
stavebního zákona pUedpokládá prodloužení platnosti všech územních plán] 
schválených pUed 1. 1. Ň007 do konce roku Ň0ŇŇ, tedy o další dva roky. PUijetí a 
účinnost právE projednávané novely stavebního zákona jsou však nejisté a nelze 
s nimi v tuto chvíli s jistotou počítat. 
Praha poUizuje nový Územní plán hl. m. Prahy ĚMetropolitní pláně, jeho poUízení je 
však ve značném časovém prodlení oproti p]vodnE pUedpokládanému 
harmonogramu, a proto je v současné dobE v podstatE jisté, že Metropolitní plán 
nebude účinný pUed uplynutím lh]ty účinnosti současnE platného ÚPSÚ hl. m. 
Prahy, tedy do ň1. 1Ň. Ň0Ň0. S velkou mírou pravdEpodobnosti lze pUedpokládat, 
že Metropolitní plán nebude účinný ani do pUípadné prodloužené lh]ty ň1. 1Ň. 
2022. 
S ohledem na výše uvedené Praha čelí reálné hrozbE, že od 1. 1. Ň0Ň1 nebo od 
1. 1. Ň0Ňň Ěv závislosti na pUípadné účinnosti momentálnE projednávané novely 
stavebního zákonaě bude zcela bez územního plánu. Rozhodování v území se 
pak v tom pUípadE kromE pUíslušných ustanovení stavebního zákona, zejména cíl] 
a úkol] územního plánování, a kromE Pražských stavebních pUedpis] bude Uídit 
právE zásadami územního rozvoje. 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné V. Obsah kapitoly 
aě Vyhodnocení uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na 
základE kterých byly ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení 
pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území 
 
a. 1 Zásadní pUipomínka 
Doporučujeme identifikovat všechny konkrétní nové skutečnosti, vyplývající ze 
zmEn podmínek v uplynulém období a zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení 
konkrétních vliv] identifikovaných nových skutečností na formální obsah i vEcné 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na pUípadnou 
aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR nestačí pouze uvést prostý výčet 
legislativních pUedpis] a dalších dokument], které se v uplynulém období zmEnily. 
Je nezbytné identifikovat zcela konkrétnE jednotlivé podmínky, které se zmEnou 
tEchto pUedpis] a dokument] zmEnily a formulovat vliv tEchto podmínek na 
formální i vEcný obsah ZÚR hl. m. Prahy. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období a také bude doplnEno 
vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území. 
Dále ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné a. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z novel všech 
relevantních právních pUedpis] s účinností v uplynulém období, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Doporučujeme 
pUitom zabývat se kromE uvedené novely vyhlášky č. 45Ř/Ň010 Sb., kterou se 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
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mEní vyhláška č. 500/Ň006 Sb. dále napU. novelou zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o 
ochranE zemEdElského p]dního fondu, novelou zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích a dalšími, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme mezi legislativními pUedpisy, 
které byly v uplynulém období zmEnEny/aktualizovány a mohly by mít vliv na 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, napU. novelu zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o ochranE 
zemEdElského p]dního fondu Ězákony č. 41/Ň015, resp.1Ř4/Ň006 Sb., kterými se 
mEní zákon č. ňň4/1řřŇ Sb.ě, nebo napU. novelu zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích Ězákon č. Ň6Ř/Ň015 Sb., kterým se mEní zákon č. 
1ň/1řř7 Sb.ě, kterým se ruší označení všech „rychlostních silnic“, a mnohé další. 

PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Návrh aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, který vyplyne za schválené Zprávy, bude 
zpracován v souladu s platnou legislativou. 
 
 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné a. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. porovnat výsledky prognózy zpracovatele s výsledky projekce z 
ČSÚ, Ň. identifikovat konkrétní nové skutečnosti, které z nich vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedeno, že „je k dispozici 
nová Prognóza vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy“. Není objasnEno, v čem 
se zjištEní nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy liší od 
skutečností, na základE nichž byly zpracované v současné dobE platné ZÚR hl. 
m. Prahy. Není ani objasnEno, zda z nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. 
m. Prahy vyplývají nEjaké konkrétní nároky na Uešení ZÚR hl. m. Prahy. 
UpozorOujeme, že kromE prognózy zpracované pUímo v IPR existuje i Projekce 
obyvatelstva v Hlavním mEstE Praze do roku Ň050 Ěz ledna Ň014ě, zpracovaná 
jedním ze tUí renomovaných prognostických pracoviš[ v ČR - Českým statistickým 
úUadem. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Prognóza byla zpracována Univerzitou Karlovou a jejím podkladem byly data ČSÚ. 
Prognóza byla použita proto, že obsahuje i podrobnEjší údaje než data z ČSÚ. 
Jedná se o údaje o imigraci - pUír]stky obyvatel plynoucími s dostEhování do 
Prahy z ČR i s pUedpokladem stEhování mimo ČR. Jde tedy o prognózu, která Ueší 
komplexnE pUír]stek obyvatelstva ve tUech variantách vývoje do horizontu roku 
Ň050 a tyto pUír]stky i prostorovE distribuuje v rámci obce - hl. m. Prahy. 
Vyplývá z ní, z její stUední varianty, že i nadále bude r]st počet obyvatel Prahy jako 
v posledních cca. Ň0 letech, že je tedy potUeba navržené stavby a zaUízení 
technické, dopravní i občanské vybavenosti realizovat a rozhodnE je neredukovat. 
ObdobnE se nemEní, až na výjimky - a to spíše lokální Ěmístní, na úrovni MČě, 
požadavky na rozvojové plochy, oblasti a osy. 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné a. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zd]vodnit „potUebu provEUení vymezení regionálního a 
nadregionálního ÚSES“, zejména specifikovat konkrétní nové skutečnosti, které 
vyvolávají uvedenou potUebu, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy v oblasti ÚSES. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedena „potUeba 
provEUení vymezení regionální a nadregionální úrovnE ÚSES“. 
Tato potUeba není nijak zd]vodnEna ani jinak objasnEna. Nová potUeba uvedení 
regionální a nadregionální úrovnE ÚSES do souladu s legislativou je ponEkud 
pUekvapivá, protože ÚSES byl do ZÚR hl. m. Prahy nepochybnE zpracován v 
souladu se zák. 114/1řřŇ Sb. a provádEcí vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. Není 
zUejmé, jaké nové skutečnosti pro vymezení regionálního a nadregionálního 
ÚSES vyplývají z “aktuální oborové metodiky”. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné a. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících ze 
schváleného nového Strategického plánu hl. m. Prahy, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme napUíklad Strategický plán 
hlavního mEsta Prahy, schválený Zastupitelstvem hl. m. Prahy Ň4. 11. Ň016. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Nejedná se o novou skutečnost/podmínku. 
Strategický plán, neboli plán rozvoje obce je nástrojem majetkové politiky a 
oborových politik mEsta. 
Nejedná se o nový Strategický plán hl.m. Prahy ale o ůktualizaci Strategického 
plánu Ň00Ř. 
Z výstup] obsažených v aktualizaci Strategického plánu nevyplývá žádná nová 
podmínka, která by mEla být Uešena ůktualizací ZÚR hl.m. Prahy. 
 
 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné a. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení relevantní judikatury správních soud] k 
návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, kterými se vydávají ZÚR, resp. 
aktualizace ZÚR, v uplynulém období, včetnE specifikace konkrétních nových 
skutečností, které z judikatury pro Uešení ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
judikatury správních soud] k návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, 
kterými se vydávají ZÚR, resp. aktualizace ZÚR, v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Právní Uád je v ČR hierarchicky uspoUádán - právo Evropské unie, ústavní 
poUádek, mezinárodní smlouvy, zákonné právní pUedpisy a podzákonné právní 
pUedpisy. Judikatura není pramenem práva. Judikatura upUesOuje výklad zákon], 
ale nejsou to zákony ani podzákonné právní pUedpisy. 
Tato problematika není součástí Zprávy. 
 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné a. 7 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z rozvoje 
StUedočeského kraje v uplynulém období, se zamEUením na koordinaci ZÚR hl. m. 
Prahy se ZÚR StUedočeského kraje a se zohlednEním Integrované strategie pro 
ITI Pražské metropolitní oblasti. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
rozvoje StUedočeského kraje v uplynulém období, zejména pak z rozvoje 
bezprostUedního zázemí hl. m. Prahy. 
V této souvislosti pUipomínáme, že v uplynulém období došlo ke zrušení nEkterých 
částí ZÚR StUedočeského kraje, včetnE napU. zrušení plochy rozvoje letištE Praha 
– RuzynE, silničního okruhu kolem Prahy v severozápadním a severovýchodním 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavky nebudou akceptovány. 
PoUizovaná ůktualizace č. Ň ZÚR StUedočeského kraje je v souladu s platnými 
ZÚR hl.m. Prahy. 
Vyhodnocení koordinace se ZÚR StUedočeského kraje není pUedmEtem Zprávy. 
ITI - Integrované územní investice ĚIntegrated Territorial Investmentsě jsou 
nástrojem EU v rámci programovacího období Ň014-2020, kdy jsou investice 
smEUovány do tzv. Metropolitních region]. V pUípadE Prahy jde o spolupráci se 
StUedočeským krajem a obcemi kolem Prahy, kde ve vymezeném regionu lze 
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sektoru či koridoru železniční tratE č. ŇŇ1: úsek Praha – Strančice, s velmi úzkými 
vazbami na území hl. mEsta Prahy. MomentálnE je projednávána ůktualizace č. Ň 
ZÚR StUedočeského kraje, která výše uvedené soudem zrušené části ZÚR 
StUedočeského kraje novE vymezuje. 
Dále pUipomínáme existenci ITI Pražské metropolitní oblasti Ěviz https://rsk-
sk.cz/integrovane- nastroje/iti-prazske-metropolitni-oblasti/). 

použít ITI k financování projekt] , ale jen v souladu se strategií ITI pro metropolitní 
region Prahy a StUedních Čech. Jde o nástroj finanční, který je smEUován do tUí 
oblastí Ěškolství, ochrana proti povodním, dopravní stavby- napU. P+Rě a vEtšina 
investic je realizována na území StUedočeského kraje. PUímý vliv ITI na územní 
plánování respektive na aktualizaci ZÚR a jejich naplOování není. 
 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné a.Ř Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území, včetnE 
formulace závEr], zda zmEny podmínek za uplynulé období vyvolávají 
pUedpokládaný negativní dopady na udržitelný rozvoj území a pUípadnE jaké. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v]bec provedeno 
„vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území“. 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se v této vEci nelze odkázat na 
stanovisko pUíslušného orgánu ochrany životního prostUedí, poUizovatel Zprávy o 
uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy na základE vyhodnocení 
podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, vyhodnotit pUípadný negativní 
vliv tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území. PUíslušný orgán ochrany životního 
prostUedí posuzuje pUípadné negativní vlivy vyplývající ze zmEn podmínek v 
uplynulém období pouze na životní prostUedí, resp. na evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Poslední odstavec v kapitole aě Zprávy bude pUeformulován. 
 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné VI. Obsah kapitoly 
bě Problémy k Uešení v ZÚR vyplývající z územnE analytických podklad] 
 
b.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme kapitolu bě zpracovat d]slednE a UádnE na základE rozboru 
„Problém] k Uešení nástroji územního plánování“ provedeného v kapitole 1111 ň. 
ůktualizace ÚůP hl. m. Prahy. Zvláštní zUetele jsou hodny zejména následující 
„problémy k Uešení nástroji územního plánování“ : 
- ůbsence koordinace rozvoje bydlení a dalších aktivit v rámci mEsta a 
pUímEstského území Ěs. 5ě; 
- neúplná a nedostatečná kapacita dopravní a technické infrastruktury v rámci 
metropolitního regionu a Ěnedostatečnáě návaznost na hlavní evropské sítE Ěs. 5ě; 
- zvýšení významu železnice v regionální dopravE Ěs. 5ě; 
- problém stanovení zd]vodnEného limitu r]stu počtu obyvatel Prahy a jejích 
mEstských částí s ohledem na omezení vyplývající z pUírodních podmínek, zdroj], 
dopravní obsluhy a životního prostUedí Ěs. 7ě; 
- nedostatek les] s ohledem na potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského 
kraje, vysoká rekreační zátEž stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch Ěs. 7ě; 
- celkové pUetížení centra mEsta dopravou, nepUíznivé prostorové aspekty 
dopravních staveb Ěs. řě; 
- dlouhodobE nedokončené koncepce významných mEstských lokalit a sídlištních 
založení, nedostatečné využití jejich potenciálu Ěs. řě; 
- vznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené mEstské prostUedí a 
generující zvýšené nároky na dopravní obsluhu Ěs. 11ě; 
- tlak na novou pUevážnE monofunkční zástavbu v nezastavitelném území, kde do 
budoucna není zajištEna kvalitní kolejová veUejná doprava a tím zvyšující se 
nároky na individuální automobilovou dopravu ĚnapU. Šeberov, HrnčíUe, Újezd, 
KUeslice, Pitkoviceě Ěs. 15ě; 
- neexistence značné části Pražského okruhu zp]sobuje pUetrvávající zatížení 
území mEsta tranzitní automobilovou dopravou Ěs. 15ě; 
- absence kvalitních tangenciálních Ěkolejovýchě spojení MHD mezi jihozápadní a 
jižní částí mEsta, mezi severozápadní a severní částí mEsta mimo oblast 
rozšíUeného celomEstského centra, která by pUispEla k odlehčení dopravního 
systému v centru mEsta Ěs. 15ě; 
- chybEjící další kapacitní kolejové propojení v jižní části Prahy s centrem mEsta, 
které by snížilo rozsah autobusové MHD a nabídlo rovnEž alternativní trasu pro 
pUípad opravy Nuselského mostu Ěs. 15ě; 
- nedokončená pUestavba železničního uzlu Praha, omezená kapacita 
železničního uzlu Balabenka ve vztahu k Novému spojení, komplikované 
podmínky pro zkapacitnEní železničního uzlu Praha v centrální oblasti mEsta Ěs. 
15); 
- absence železničního propojení letištE Praha/RuzynE a kvalitního železničního 
spojení Praha–Kladno (s.15); 
- nekoordinovaný postup pUi rozvoji velkých komerčních a logistických aktivit v 
kontaktním území Prahy Ěs. Ň0ě; 
- nedostatečná podpora vzniku polyfunkční struktury mEstské zástavby v 
mEstských a čtvr[ových centrech, která je zárukou lepších podmínek pro 
celodenní bezpečnost Ěs. Ň0ě; 
- vytvoUit podmínky pro posílení vodárenské infrastruktury ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- zajistit územní podmínky pro umístEní potUebných plošných zaUízení a liniových 
vedení elektrizační soustavy Ěs. 17ě; 
- vytvoUit podmínky pro zkapacitnEní plnE菜  vyažených nebo pUeažených lokálních 
ČOV nebo pUepojení na stokový systém hl. m. Prahy ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- a omezovat kompaktní urbanizaci v okrajových částech Prahy a vytvoUit 
podmínky pro možnost realizace protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru (s. 17). 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Kapitola bude rozšíUena a budou konkretizovány problémy vyplývající z aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR hl. m. Prahy Ueší jen vybrané 
problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR náležetě. 
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Od]vodnEní 
V kapitole bě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden pouze 
jeden problém vyplývající ze ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. 
m. Prahy. V kapitole 11ň1 ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy je pUitom uvedeno 
celkem 12 okruh] problém] k Uešení v územnE plánovacích dokumentacích. 
VýbEr pouze jednoho problému není nijak objasnEn, stejnE tak jako není 
objasnEno, proč se Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nezabývá dalšími 
problémy k Uešení uvedenými v ň. aktualizaci ÚůP hl. m. Prahy relevantními pro 
Uešení v ZÚR. Pro účely vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUitom nejsou 
využity ani „Problémy k Uešení nástroji územního plánování“ formulované pro 
jednotlivé tematické okruhy v kapitole 1111 sekce 1100 „Hodnoty a problémy“ ň. 
aktualizace ÚůP hl. m Prahy. 
Z provedené hlubší analýzy ň. aktualizace ÚůP hl. m Prahy lze s jistotou 
konstatovat, že uvedení jediného problému uvedeného ve ZprávE o uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. m. Prahy není dostatečným vyhodnocením 
problém] k Uešení v ZÚR vyplývajících z ÚůP. 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné VII. Obsah kapitoly 
cě Vyhodnocení souladu ZÚR s Politikou územního rozvoje ČR 
 
c.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
republikovými prioritami územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území stanovenými v Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1, 
schválené vládou ČR dne 15. 4. Ň015. Požadujeme Ň. formulovat konkrétní 
požadavky na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1. PUitom Požadujeme 
zamEUit se na návrh implementace novE stanovených republikových priorit č. 
Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uvedeno prosté konstatování, 
že „v rámci zpracování ůktualizace ZÚR bude provEUen soulad s republikovými 
prioritami PÚR ČR“. To nelze považovat za naplnEní požadavku § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. „vyhodnotit soulad ZÚR s politikou územního rozvoje“. Konstatování 
pUitom pUedjímá, že platné ZÚR hl. m. Prahy nejsou v souladu s PÚR ČR a že je 
tak nutné poUídit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Návrh na poUízení aktualizace ZÚR 
pUitom má vyplynout až z povedeného vyhodnocení souladu ZÚR s platnou 
Politikou územního rozvoje ČR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné c. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
obecnými kritérii a podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro 
územní plánování uvedenými v čl. ĚňŘě a v čl. Ěňřě PÚR ČR ve znEní její 
ůktualizace č. 1. 
Požadujeme Ň. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
úkoly pro územní plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro 
Metropolitní rozvojovou oblast Praha. 
 
Od]vodnEní 
Nelze se spokojit se závEry vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s vymezením 
rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí dle PÚR ČR, které se 
omezují na požadavek na pUejmenování rozvojové oblasti OB1. 
UpozorOujeme, že v ůktualizaci č. 1 PÚR došlo k aktualizaci a doplnEní nEkterých 
obecných kritérií a podmínek pro rozhodování o zmEnách v území uvedených v čl. 
ĚňŘě a úkol] pro územní plánování uvedených v čl. Ěňřě PÚR ČR. 
UpozorOujeme dále, že v ůktualizaci č. 1 PÚR ČR byly pro Rozvojovou 
metropolitní oblast Praha stanoveny novE tUi úkoly pro územní plánování. Návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR se má mimo jiné zabývat i vyhodnocením plnEní úkol] 
pro územní plánování stanovených v PÚR ČR pro pUedmEtnou Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, by[ by mElo být konstatováno, že nEkterý z úkol] pro 
územní plánování dosud nebyl zodpovEdnými orgány splnEn ĚnapU. že zatím 
nebyla poUízena požadovaná územní studieě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
1. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s obecnými kritérii a 
podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro územní plánování 
stanovenými v platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy 
součástí od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEno jaké články jsou oproti PÚR ČR Ň00Ř v platné PÚR 
zmEnEny. 
Ň. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s úkoly pro územní 
plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné c.ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení pUípadných širších územních vliv] vymezení 
nové rozvojové osy OS5a Rozvojová oblast Praha – Jihlava v ůktualizaci č. 1 
PÚR ČR na strukturu, infrastrukturu a obslužnost území hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
UpozorOujeme, že v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR ke zmEnE zaUazení území hl. 
m. Prahy ve struktuUe osídlení ČR, byla novE vymezena rozvojová oblast OS5a 
Rozvojová oblast Praha – Jihlava podél dálnice D1. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Tato osa se území hl.m Prahy netýká v souladu s vymezením rozvojové osy OS5a 
v PÚR ČR, v platném znEní: "Obce mimo rozvojové oblasti s výraznou vazbou....". 
Celé území Hl.m. Prahy je v PÚR ČR, v platném znEní, vymezeno jako rozvojová 
oblast OB 1 Metropolitní rozvojová oblast Praha. 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné VIII. Obsah kapitoly 
dě Vyhodnocení návrh] mEstských částí na aktualizaci ZÚR 
 
d.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zapracovat do kapitoly dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
kromE požadavk] mEstských částí uplatnEných v rámci projednání návrhu Zprávy 
o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy rovnEž návrhy a podnEty na aktualizaci ZÚR hl. 
m. Prahy týkající se jednotlivých mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 
Požadujeme k tomu využít zejména bohatou agendu pr]bEžných konzultací 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
PoUizovatel neobdržel žádné požadavky MČ na aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy. 
Vzhledem k rozdílní podrobnosti ÚP a ZÚR není možné pUipomínky vznesené v 
rámci konzultací k novému Územnímu plánu hl.m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě 
použít k Zásadám územního rozvoje hl.m  Prahy. Tyto konzultace probíhaly nad 
rámec zákonem stanoveného postupu mezi zpracovatelem ÚPD a MČ, bez účasti 
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rozpracovaného návrhu nového Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s 
mEstskými částmi. 
 
Od]vodnEní 
V kapitole dě Zprávy o uplatOování ZÚR se obvykle kromE požadavk] mEstských 
částí uplatnEných ve lh]tE pro projednání Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
uvádEjí též návrhy a požadavky mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR v uplynulém období. Je 
nepochybné, že Uada návrh] na aktualizaci ZÚR z pohledu mEstských částí 
jednoznačnE vyplývá napU. z konzultací rozpracovaného návrhu nového 
Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s mEstskými částmi. 

poUizovatele. Tato jednání se týkala pouze návrhu Uešení Metropolitního plánu a 
byla mimo proces poUizování ÚPD. 
 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné IX. Obsah kapitoly 
eě Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR, vč. požadavk] 
na VVURÚ, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování nových 
ZÚR, vč. požadavk] na VVURÚ 
 
e.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUed vlastní formulací požadavk] a podmínek pro zpracování návrhu 
aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR zpracovat UádnE a úplnE 
kapitoly aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR musí být vždy formulována na základE 
podrobného a úplného vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období 
zpracovaného v kapitolách aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR. ZávEry 
vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě, 
bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR jsou základním podkladem pro formulaci 
dalšího postupu, včetnE konkrétních požadavk] a podmínek pro zpracování 
návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR. 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedené v kapitolách aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je neúplné a není proto dostatečné pro 
formulaci jednoznačných a zd]vodnitelných požadavk] a podmínek pro 
zpracování návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v podrobnosti náležející dokumentaci ZÚR doplnEny kapitoly aě, 
bě, cě a dě dle uplatnEných vyjádUení, pUipomínek a požadavk]. 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné e. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme na úvod kapitoly eě doplnit stručné shrnutí hlavních závEr] a zjištEní 
z kapitol aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, včetnE porovnání 
možností dalšího postupu a zd]vodnEní, proč je požadovaná právE aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy a v jakém rozsahu. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má mimo jiné na základE vyhodnocení 
uplatOování ZÚR provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR 
objasnit závEry vyhodnocení zmEn podmínek v území v uplynulém období a 
navrhnout a zd]vodnit další postup územnE plánovací činnosti ve vztahu k ZÚR 
Ěbez požadavk] na úpravu Uešení ZÚR / požadavky na aktualizaci ZÚR / 
požadavky na poUízení zcela nových ZÚRě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Vzhledem k tomu, že ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé 
schválené Zprávy body aě až hě, nebudou hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě 
Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné e. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zakomponovat do požadavk] na zpracování aktualizace ZÚR nebo 
nových ZÚR d]slednE všechny požadavky na formální i vEcné Uešení ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývající z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má v souladu s § ř Vyhlášky č. 500/Ň006 
Sb. obsahovat požadavky na všechny úpravy ZÚR. Tada závEr] a zjištEní z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období uvedených v 
kapitolách aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v kapitole 
e) uvedena. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Jak bylo uvedeno výš  Ěviz. pUedchozí odstavecě, vzhledem k tomu, že ůktualizace 
ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé schválené Zprávy body aě až hě, nebudou 
hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné e. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme striktní a definitivní požadavky na úpravy textu ZÚR zobecnit a 
ponechat tak dostatečnou volnost zpracovateli a poUizovateli aktualizace ZÚR pro 
provEUení úprav text] v potUebných vEcných souvislostech. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR obsahuje v bodech ň., 4. a 5. zcela striktní 
a definitivní požadavky na dílčí formulační zmEny textu, uvedené jako vlastní 
zmEnový text aktualizace ZÚR. Takový postup je v praxi dosti neobvyklý, návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR tak zcela nepodloženE a neod]vodnEnE pUedjímá 
vlastní vEcné Uešení aktualizace ZÚR a výsledek procesu poUizování aktualizace 
ZÚR a nedává tak projektantovi ani poUizovateli aktualizace ZÚR možnost 
potUebné zmEny textu v rámci procesu zpracování aktualizace ZÚR d]kladnE 
provEUit a promyslet ve všech potUebných vEcných souvislostech. 
UpozorOujeme, že takto striktní a definitivní pojetí požadavk] na formulační 
úpravy textu ZÚR v rámci Zprávy o uplatOování ZÚR zakládá reálný problém pUi 
vypoUádání souladu Uešení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy s požadavky na 
aktualizaci ZÚR v pUípadE, kdy se nakonec jednotlivé formulace textu ZÚR v 
návrhu aktualizaci ZÚR zmEní a když se zpracovatel od nich tedy jakkoli odchýlí 
Ěcož lze pUedpokládatě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude zapracován. 
- Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné e. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy z výše uvedených právních pUedpis] a ÚůP Ěviz též kapitola bě 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
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Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahyě, včetnE specifikace konkrétních 
požadavk] na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden požadavek na 
„opravy a upUesnEní v textové a grafické části ve smyslu zákona č. ň50/Ň01Ň Sb. 
(novela stavebního zákonaě, platného znEní vyhlášky č. 500/Ň006 Sb., ÚůP hl. m. 
Prahy a Pražských stavebních pUedpis]“ a dále „upUesnEní formulací textové části 
a formální úpravy výkres].“ Není zUejmé, o jaké konkrétní opravy se má jednat, v 
jakém rozsahu a s jakými dopady na vEcné i formální Uešení ZÚR. 

Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 
Problematiku ÚůP Ueší kapitola bě, která bude rozšíUena a budou konkretizovány 
problémy vyplývající z aktualizací ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR 
hl. m. Prahy Ueší jen vybrané problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR 
náležetě. 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné e. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývají z republikových priorit územního plánování, jejichž znEní bylo 
podstatnEji upraveno nebo novE doplnEno v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR. 
PUitom Požadujeme zamEUit se zejména na návrh implementace novE 
stanovených republikových priorit č. Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní 
republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden toliko obecný 
požadavek zohlednit v 1. kapitole ZÚR hl. m. Prahy priority stanované v PÚR ČR. 
Vycházíme z pUedpokladu, že současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1, byly vydány v souladu s tehdy platnou PÚR ČR z roku Ň00Ř. V 
uplynulém období, konkrétnE 15. 4. Ň015, byla vydána ůktualizace č. 1 PÚR ČR, 
ve které bylo podstatnEji aktualizováno nebo novE doplnEno znEní následujících 
republikových priorit územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území: 
(14a), (16), (16a), (17), (20a), (23), (24), (24a) a (29). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 
 
 
 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné e. 7 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR navrhuje v bodE Ň. bez náhrady zrušit 
kapitolu Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
„Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy“ s od]vodnEním, že její jednotlivá 
ustanovení jsou obsažena v jednotlivých konkrétních kapitolách ZÚR. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, která ustanovení kapitoly Ň. současnE 
platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou obsažena v 
konkrétních kapitolách ZÚR hl. m. Prahy nebo jsou s nimi v rozporu, zejména s 
ohledem na nezbytnost dosažení souladu obsahu ZÚR hl. m. Prahy s platnou 
legislativou. 
 
Od]vodnEní 
Toto obecné od]vodnEní nelze považovat za adekvátní, protože ustanovení 
kapitoly Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
jsou aplikovaná bez rozdílu na celém území hl. m. Prahy, zatímco jednotlivé 
konkrétní kapitoly současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 vymezují podmínky pro vymezená území hl. m. Prahy Ěspecifické 
oblasti nadmístního a celomEstského významu, transformační oblasti, nadmístnE 
významné rozvojové osy a oblastiě. Součástí kapitoly Ň. současnE platných ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou ustanovení naplOující základní 
požadavky pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb.: zejména odst. 1 písm. aě 
„stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území včetnE zohlednEní priorit stanovených v Politice územního rozvoje“; odst. 1 
písm. eě „upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území kraje“; a odst. 1 písm. hě „stanovení 
požadavk] na koordinaci územnE plánovací činnosti obcí a na Uešení v územnE 
plánovací dokumentaci obcí, zejména s pUihlédnutím k podmínkám obnovy a 
rozvoje sídelní struktury.“ Je možné, že nEkterá ustanovení v kapitole Ň. jsou 
duplicitnE obsažena v kapitole Ř. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy Ěv ní jsou 
také nEkteré celomEstské zásadyě, ale u nich tUeba duplicitu prokázat, a to 
srovnáním formulací jednotlivých konkrétních zásad. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly 2 obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné e.Ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 7 vEnovaném 
„ZpUesnEní ploch a koridor] vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridor] 
nadmístního a celomEstského významu“ stanovuje nezbytnost provEUení a 
nového vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. Požadujeme 1. 
doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUehled zmEnEných 
metodických a legislativních podmínek a vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy, které zd]vodní potUebu provEUení vymezení ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni na území hl. m. Prahy. Ň. v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy požadujeme uvést konkrétní požadavky a podmínky pro aktualizaci 
vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. 
 
Od]vodnEní 
PotUeba nového vymezení ÚSES ovšem z obsahu kapitoly cě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nevyplývá. Je pUitom argumentováno nutností uvést 
vymezení systému ÚSES do souladu „s legislativním rámcem, oborovými 
metodikami a reálnými podmínkami v území“. V kapitole aě „Vyhodnocení 
uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na základE kterých byly 
ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území“ Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy potUebu provEUení vymezení ÚSES na 
nadregionální a regionální úrovni konstatuje bez uvedení zmEn legislativních a 
metodických podmínek, na základE kterých byl ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni vymezen v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 a/nebo vyhodnocení zkušeností pUi uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 
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ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Zd]vodOování zmEn konkrétních prvk] 
regionálního ÚSESpotUebou „uvedení dosouladu s legislativnímrámcem“ 
považujeme za zavádEjící, protože stávající podoba ÚSES byla do platného 
územního plánu začlenEna v souladu se zákonem č. 114/1řřŇ Sb. i provádEcí 
vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. ObdobnE považujeme za zavádEjící odkaz na „aktuální 
oborovou metodiku“, nebo[ fakt jejího vydání sám o sobE nelze považovat za 
argument pro zpochybnEní platného ÚSES nota bene pouze jeho vybraných částí. 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné e. ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE Ř. navrhuje pUi 
upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot, že tyto územní podmínky budou pUi aktualizaci „upraveny s 
ohledem na požadavek hospodárného a intenzivního využití zastavEného území s 
d]razem na využití ploch brownfields a ploch pUestavby a s ohledem na 
požadavek omezit rozšiUování zastavitelného území do krajiny” a že podkladem 
pro úpravu tEchto podmínek budou využity výsledky poUizovaných aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají ve vztahu k 
podmínkách koncepce ochrany a rozvoje hodnot území hl. m. Prahy pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na aktualizaci ZÚR 
hl. m. Prahy ve vztahu k podmínkám koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy tímto bodem implikuje, že existující 
koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 je nedostatečná, aniž toto prokázal ve svých kapitolách aě, až dě. 
ZároveO v bodE e/Ň navrhuje bez náhrady zrušit kapitolu Obecných zásad 
územního rozvoje hl. m. Prahy. Není proto zjevné, do jakých kapitol ZÚR hl. m. 
Prahy a jakým zp]sobem budou výše zmínEné úpravy zapracovány a k jak 
rozsáhlým a podstatným zmEnám ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 
1 v by d]sledku navržených úprav mElo dojít. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Ve ZprávE není uvedeno, že existující koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR 
hl. m. Prahy je nedostatečná a bude tudíž mEnEna. 
V tomto bodu se jedná pouze o úpravu kapitoly Ř - UpUesnEní územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních a civilizačních hodnot v platných 
ZÚR, vzhledem k podrobnosti dokumentace ZÚR, s využitím ůktualizace ÚůP a 
také v d]sledku revize Kapitoly Ň. Nejedná se o zmEnu koncepce, ale pouze o 
formulační úpravu. 
Jak již bylo uvádEno v pUipomínkách výše, Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné e.10 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ř. konstatuje, že obsah 
kapitoly bude naplOovat požadavky Evropské úmluvy o krajinE. Česká republika 
podepsala Evropskou úmluvu o krajinE ve Štrasburku ŇŘ. listopadu Ň00Ň. 
Požadujeme 1. pUednE doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 
s Evropskou úmluvou o krajinE a specifikovat, v čem se ve vztahu k Evropské 
úmluvE o krajinE zmEnily podmínky, na jejichž základE byly současné platné ZÚR 
hl. m. Prahy vydány. 
Ň. v návaznosti na vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní 
ůktualizace č. 1 s Evropskou úmluvou o krajinE požadujeme ve formulaci bodu ř. 
kapitoly eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnE specifikovat, jaké 
konkrétní požadavky a podmínky vyplývají na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do 
souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Česká vláda usnesením č. 104ř/Ň00Ň z Uíjna Ň00Ň uložila ministerstvu životního 
prostUedí, ministerstvu zemEdElství, ministerstvu kultury, ministerstvu pro místní 
rozvoj a ministerstvu školství, mládeže a tElovýchovy, aby zabezpečila 
uplatOování úmluvy v praxi. Vymezit typy krajin podle stanovených cílových 
charakteristik a stanovit cílové charakteristiky kraji, včetnE územních podmínek 
pro jejich zachování nebo dosažení, v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE č. 
1ň/Ň005 Sb. m. s., vyplývá z pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. již od roku 
Ň007. Máme tak za to, že i současnE platné ZÚR hl. m. Prahy mEly být 
zpracovány v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE. Z bodu ř. Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není s ohledem na výše uvedené zUejmé, v čem 
současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 neodpovídají 
Evropské úmluvE o krajinE a jaké konkrétní požadavky a podmínky na uvedení 
ZÚR hl. m. Prahy do souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
ZÚR hl.m. Prahy v platném znEní nejsou v rozporu s Evropskou úmluvou o krajinE. 
Vzhledem k nové metodice - Metodika pro poUizování a zpracování zásad 
územního rozvoje v kontextu Evropské úmluvy o krajinE ĚČZÚ v Praze, Fakulta 
životního prostUedí; 6.1.Ň014ě- je v návrhu Zprávy navržena aktualizace pUíslušné 
kapitoly 9. 
 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné e.11 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 10. konstatuje potUebu 
provEUení rozsahu veUejnE prospEšných staveb a opatUení dle „zmEn v 
aktualizovaných částech ZÚR“. Požadujeme ve formulaci bodu 10. kapitoly eě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, v návaznosti na vyhodnocení uplatOování 
ZÚR v uplynulém období provedeném v kapitolách aě až dě konkrétnE 
specifikovat, jaké konkrétní VPS a VPO mají být pUedmEtem provEUení v 
aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodu ň. explicitnE nenavrhuje 
konkrétní zmEny v kapitolách vEnujících se rozsahu VPS a VPO. ZároveO ovšem 
v bodech 5. a 6. uvádí výčet koridor] technické a dopravní infrastruktury, u nichž 
by mElo dojít ke zmEnE zp]sobu zapracování do aktualizovaných ZÚR hl. m. 
Prahy,v bodE 7. zd]vodOuje potUebu zmEn ve vymezení ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni, včetnE uvedení nEkterých konkrétních prvk], u nichž se 
pUedpokládají zmEny ve vymezení. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
VPS budou odstranEny u již realizovaných prvk] dopravní infrastruktury napU. 
prodloužení metra trasy ů do Motola - Z/50Ň/DM. U prvk] technické infrastruktury -  
bude grafické vymezení prvk] VPS upraveno, dle aktuálních podklad]. 
VPO budou upraveny v celé kapitole ÚSES, dle nového vymezení. 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné e.1Ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola e) Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje zrušit bez 
náhrady nadmístní rozvojové oblasti 
- R/1 ŠtErboholy – Dolní MEcholupy – Dubeč a 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
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- R/1 LetOany – Avia. 
Požadujeme ve formulaci bodu ň. kapitoly eě vyjasnit, zda a v jakém rozsahu má 
být kapitola ň. ZÚR hl. m. Prahy upravena. Zd]vodnEní nezbytnosti úprav 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí území hl. m. Prahy by pUitom mElo 
vycházet z výsledk] zjištEní kapitol aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období obsažené v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k potUebE nového 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí nevyjadUuje. Není proto zjevné, z 
jakých d]vod] by mElo dojít k vypuštEní tEchto kapitol ze ZÚR hl. m. Prahy. 

Požadavek nebude akceptován. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
V kapitole ň jsou navrženy ke zrušení rozvojová oblast ň.1.1 a transformační 
oblast ň.Ň.1. U oblasti ň.1.1. ŠtErboholy - Dolní MEcholupy - Dubeč ĚR/1ě došlo k 
nenaplnEní pUedpoklad], které byly potUebné k rozvoji tzv. Východního mEsta. Jde 
zejména o ukončení trasy metra v Depu HostivaU Ětedy nenapojení rozvojové 
oblasti na kapacitní dopravu - metroě, pUehodnocení dosavadního vývoje, kdy v 
tomto území je udržitelnEjší rozvoj jednotlivých mEstských částí se zachováním 
pUímEstského charakteru, což souvisí s rozvojem v jiných částech Prahy a 
naplnEním potenciálu v transformačních plochách uvnitU Prahy. ZároveO je tímto 
krokem u rozvojové oblasti ň.1.1. sledována i ochrana otevUené krajiny, zvýšení 
rekreačního potenciálu ve východní části mEsta s využitím prvk]m okolo vodní 
nádrže Slatina která má pUírodE blízký charakter a je významná i z hlediska 
ochrany pUírody. 
U oblasti ň.Ň.1. LetOany -ůvia ĚT/1ě nedošlo k naplnEní očekávání a území je stále 
využíváno Ěz vEtší částiě k produkci, skladování a obchodu, nelze tedy naplnit 
pUedpoklad transformace území v plnohodnotnou mEstkou čtvr[. Naopak je 
potUeba v Praze zachovat plochy pro výrobu, obchod a skladování - jejich úbytek 
Ěsouvisející i s ochranou bydlení a limity, které potom plynou na okolní výstavbuě 
m]že mít negativní vliv na zásobování, city logistiku i hospodáUství mEsta v 
dlouhodobém horizontu. 
 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné e.1ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. obsahuje požadavek 
na zrušení ř rozvojových oblastí zelenE z celkových 11 rozvojových oblastní 
zelenE vymezených v ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Platné 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom explicitnE konstatují, že jedním z celomEstských 
problém] k Uešení nástroji územního plánování je „nedostatek les] s ohledem na 
potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského kraje, vysoká rekreační zátEž 
stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch“ Ěkap. 1111, s. 7ě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní vEtšiny rozvojových 
oblastí zelenE, zejména s ohledem na zásadní význam ZÚR hl. m. Prahy pro 
koordinaci systému sídelní i krajinné zelenE na území hl. m. Prahy v poUizovaném 
novém Územním plánu Prahy ĚMetropolitním plánuě. PUípadné vypuštEní vEtšiny 
rozvojových oblastí zelenE musí vyplynout z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE zd]vodnEno, mj. s ohledem na 
problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR Prahy se v kapitolách aě až dě k rozvojovým 
oblastem zelenE pUitom v]bec nevyjadUuje. Není proto zUejmé, na jakém základE 
bylo stanoveno, že se jedná o lokality „spíše lokálního významu“, vzhledem k 
tomu, že rozvojové oblasti zelenE navržené ke zrušení, zasahují na území více 
mEstských částí hl. m. Prahy. Podle hrubého odhadu odečtem z pUíslušného 
výkresu platných ZÚR hl. m. Prahy je rozloha jednotlivých oblastí navržených ke 
zrušení cca 40 – 100 ha. To rozhodnE nesvEdčí jejich údajnému „spíše lokálnímu 
významu“. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné e.14 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. zp]sobem mEní 
zp]sob vymezení, rozsah a prostorové uspoUádání stávající Specifické oblasti 
celomEstského centra. Specifická oblast celomEstského centra je v kap. 4.1. ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. vymezena takto: „Oblast stávajícího 
celomEstského centra zahrnuje území Památkové rezervace v hlavním mEstE 
Praze ĚPPRě a navazující části historických čtvrtí Vinohrady, Smíchov, Holešovice 
a Karlín Ě…ě”. 
Požadujeme ponechat současné vymezení Specifické oblasti celomEstského 
centra. Návrh na rozšíUení území Specifické oblasti celomEstského centra zcela 
popírá princip polycentrického uspoUádání Prahy, když neod]vodnEnE neúmErnE 
plošnE rozšiUuje území vlastního celomEstského centra. 
 
Od]vodnEní 
Území LibnE a Vysočan, která mají být podle návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy do Specifické oblasti CelomEstského centra doplnEna, na území PPR 
nenavazují a ani s ním nijak úzce nesouvisí. Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy se pUitom k potUebE nového vymezení SO na území hl. m. Prahy v 
kapitolách aě až dě nevyjadUuje. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu SO 
stávajícího celomEstského centra vyvolán. Jedním z princip] udržitelného rozvoje 
hl. m. Prahy uvedených v platných ÚůP ĚŇ014ě je pUitom „Podpora 
hierarchizované polycentrické struktury mEsta“. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Vymezení celomEstského centra je chápáno jako vymezení hierarchicky 
nejvyššího centra, které by mElo v čase nar]stat co do kvality i kvantity rozvoje 
Prahy. CelomEstské centrum nelze vnímat v Ň1. století úzce, tedy jen jako 
Pražskou památkovou rezervaci a tEsnE pUilehlá území. S rozvojem Prahy i po 
roce 1řŘř narostl počet obyvatel, dojíždEjících i student], kteUí zpravidla využívají 
právE centrum mEsta. K odlehčení tlaku na rozvoj uvnitU PPR je potUeba učinit 
nEkolik krok], mezi které patUí i rozšíUení celomEstského centra. Tím ale není 
porušena polycentričnost mEsta - resp. rozvoj lokálních center s místní 
vybaveností. Území LibnE a Vysočan vykazuje značný transformační potenciál a 
jde o území, které je dobUe napojeno na systémy veUejné dopravy a nachází se v 
blízkosti historického jádra Prahy. Jde o podporu kvalitní transformace s cílem 
zajištEní adekvátních služeb pro hlavní mEsto jako celek a tím ke zlepšení živote 
jeho obyvatel i návštEvník], v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné e.15 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. obsahuje požadavky 
na konkrétní formulační zmEny v kapitolách 
- 4.ň.Ň Radotínské údolí Ězrušení úkol] navrhnout postupné rekultivace lom] a 
návaznost na pUilehlou část Pražského regionu pro podrobnEjší ÚPDě, 
- 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol Ězrušit úkol pro podrobnEjší ÚPD vyUešit 
nárazníkové pásmo mezi obytnými a pUírodními plochamiě a v 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky nebudou akceptovány. 
ůd. 4.ň.Ň. Radotínská jezera - Nástroji podrobnEjší ÚPD nelze dosáhnout 
rekultivace lom]. Není upuštEno od rekultivace lom] v této oblasti, podmínka je 
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- 4.5 Údolní niva Vltavy a Berounky ĚnovE chránit prostorový charakter nábUeží a 
pr]hledy, nikoliv již panorama mEstaě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na zmEny textové části nejsou zd]vodnEny v jednotlivých 
požadavcích, ani v obsahu kapitol aě až dě návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 na s. 7 konstatují „nedostatečné 
zajištEní územní ochrany pUírodnE hodnotných ploch“; „nedostatečné vazby do 
StUedočeského kraje“ a „nedostatečnou ochranu krajinných dominant a pohledovE 
exponovaných svah], podílejících se na jedinečnosti obrazu mEsta“ a potUebu 
jejich Uešení nástroji územního plánování. Není zUejmé, jakým zp]sobem mají 
navržené zmEny ZÚR hl. m. pUispEt Uešení výše zmínEných problém]. 

obsažena v bodE cě v Podmínkách pro následné rozhodování o zmEnách v území. 
ZÚR Ueší z principu návaznosti na okolí, tedy i na pUilehlou část Pražského 
regionu, proto je tato podmínka nadbytečná. 
Ad. 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol - Jde o území, které je zaUazeno do zastavEného 
území v souladu se SZ, uvedené území je součástí intravilánu 1ř66. Požadavek 
nárazníkového pásma není možné vzhledem k současnému stavu území Uešit, v 
blízkosti se nacházejí již realizované soudobé obytné soubory, areál golfu apod. a 
na jižní stranE bude navazovat na stávající zástavbu Radlická radiála. Ochrana 
uvedených území je stanovena pUíslušnými vyhláškami pUírodních park]. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
ůd.4.5. Údolní niva Vltavy a Berounky - text týkající se: „ochrana panoramatu 
mEsta" bude z kapitoly 4.5. odstranEn. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou 
zásadu bude uvedený text součástí kapitoly Ň - Obecné zásady.  

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné e.16 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. navrhuje z textu 
všech specifických oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE společenských 
Ěkap. 4.Ň. ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1.ě vyjmout z úkolu pro 
podrobnEjší ÚPD „vyUešit dopravní obsluhu území pUi preferování dopravy 
hromadné“ preferenci hromadné dopravy. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom v kapitole 1111 na s. 15 doporučují ÚPD „upUednostnit 
výstavbu kolejových systém] veUejné hromadné dopravy“ a „vytvoUit prostorové 
podmínky pro výstavbu tramvajových tratí“. Vzhledem k tomu, že vyjímané články 
naplOují čl. Ň4 PÚR ČR a kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
se k dopravní obsluze oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE 
společenských nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
V oblasti 4.Ň.Ň LetOany ĚSO/Ňě je požadavek preferování dopravy hromadné je již v 
tomto území pUekonán. Jedná se o území, kde je realizováno metro C - zastávka 
LetOany. Proto je tento bod vypuštEn. V ostatních specifických oblastí osvEtových, 
vzdElávacích a rekreačnE společenských bude požadavek odstranEn. PodrobnEjší 
územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE všechny zp]soby 
dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole Ň. 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné e.17 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitol 
- 3.1.2 (Barrandov – Slivenec R/2), 
- ň.1.ň ĚZápadní mEsto R/ňě, 
- ň.Ň.ň ĚVysočany, T/ňě, 
- 3.2.4. (Bohdalec-Slatiny T/4) 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD body, pUedepisující podrobnEjší ÚPD Uešit odtokové pomEry z území a 
protipovodOová opatUení nestavebního charakteru. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se pUitom k problematice 
vodního hospodáUství a protipovodOové ochrany na malých vodních tocích 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 Ěs.15ě uvádí jako problém k 
Uešení ÚPD v oblasti technické infrastruktury “VytváUet pUedpoklady pro bezpečné 
a účelné Uešení likvidace srážkových vod.” a “Vymezit plochy vodních nádrží a 
suchých poldr] jako opatUení proti povodním, a naopak jako opatUení k nadlepšení 
bezdeštných pr]tok] zejména u drobných vodních tok].“, čímž smEUují k naplnEní 
požadavk] čl. Ň5 PÚR ČR. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových a transformačních oblastí. 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné e.Ň0 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6) 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD požadavek na minimalizaci dopravy generované navrhovaným funkčním 
využitím a na provEUení Uešení Masarykova nádraží. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR 
hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. 
Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Bod cě v Úkolech pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci bude vypuštEn. 
Navržená úprava reaguje na probEhlé zmEny v koncepci i reálné kroky, které se s 
územím Masarykova nádrží pojí. Území Masarykova nádraží se nachází v 
centrální části mEsta, ale je zároveO napojeno na nEkolik typ] veUejné dopravy - 
železnice, metro, tramvaj a pUedpokládá se nová koncepce, a to vznik terminálu 
spojujícímu centrum mEsta s letištEm. Z tohoto d]vodu nelze nadále uvažovat o 
tom, že lze redukovat v maximální možné míUe dopravu generovanou. 
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Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPD potUebu zvýšení významu železnice v regionální 
dopravE Ěs. 5ě a celkové pUetížení centra mEsta dopravou Ěs. řě a kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice transformační oblasti 
Masarykovo nádraží nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu 
formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné e.Ň1 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje zmEny v 
nadUazeném komunikačním systému hl. m. Prahy. Kapitoly vEnované 
nadUazeného systému se podle Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy mají 
pouze pUesunout do jiné kapitoly ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy struktury textu ZÚR hl. m. Prahy ve vztahu k 
nadUazenému systému a zd]vodnit, čím jsou tyto úpravy textu vyvolány. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat, zda se jedná o zámEr na aktualizaci vEcného Uešení nebo toliko 
formální úpravu dokumentace ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Zpráva 
Prahy k problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není 
zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Od zamýšlené úpravy textu, který se mEl týkat úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, bylo upuštEno. ČlenEní dopravního infrastruktury nebude v 
aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy mEnEno. 
 
 
 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné e. ŇŇ Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje vypustit v 
kapitole 5.1.1 bod požadující ovEUení trasy Vysočanské radiály v úseku Kbelská – 
Balabenka. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy Vysočanské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] celomEstského systému v d]sledku 
provEUení vybraných radiál dopravními modely a vývoji zatížení jednotlivých 
komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
Územní rezerva Vysočanské radiály v úseku Kbelská – Balabenka nebude již dále 
sledována, dojde k využívání stávající komunikační sítE. 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné e.Ňň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje v kapitole 
5.1.Ň.5 v úkolech pro podrobnEjší ÚPD vymezit koridor rezervy BUevnovské 
radiály namísto koridoru BUevnovské radiály. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy BUevnovské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
PUevedení návrhového prvku koridoru BUevnovské radiály do územní rezervy bude 
v rámci zpracování návrhu aktualizace ZÚR provEUeno na základE dopravního 
modelu včetnE dopad] na širší území. Pokud dopravní model potvrdí potUebnost 
BUevnovské radiály bude tento koridor v návrhovém prvku zachován, v opačném 
pUípadE bude tento koridor pUeUazen do územní rezervy. 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné e.Ň4 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje následující 
zmEny v grafické části ZÚR hl. m. Prahy bez zmEn souvisejících kapitol ZÚR: 
- vypuštEní koridoru územní rezervy Vysočanské radiály ĚpUi současném 
ponechání kap. 5.1.Ň.4 Vysočanská radiálaě; 
- pUevedení Prosecké radiály z koridoru pro upUesnEní v rámci ÚP na koridor s 
celomEstským významem Ěbez adekvátních úprav kapitoly 5.1.Ň.7 Radiály 
Chodovská, Chuchelská, Prosecká a ŠtErboholskáě; 
- úpravy vedení koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a 
Troja (kap. 5.6.1 Koridory tramvajové dopravyě. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené zmEny v nadUazeném komunikačním systému mEsta, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím 
jsou uvádEné požadavky na zmEny grafické části ZÚR hl. m. Prahy vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
- V textové části bude upravena pUíslušná kapitola týkající se problematiky 
Vysočanské radiály. 
Jak bylo uvedeno v pUipomínce výše, dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] 
celomEstského systému v d]sledku provEUení vybraných radiál dopravními modely 
a vývoji zatížení jednotlivých komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
- U Prosecké radiály vzhledem k upuštEní od úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, nebude grafické Uešení mEnEno. 
- U koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a Troja se 
jedná pouze o zmEny grafické části. Textové část v kap. 5.6.1 Koridory tramvajové 
dopravy nebude mEnEna. 
Koridory tramvajových tratí jsou provEUeny a úpravy reagují na zmEny v území 
vyvolané zejm. implementací ÚPD Ěvýstavbou, realizací zámEr]ě. 
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66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné e.25 
Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje z grafické 
části ZÚR hl. m. Prahy vypustit koridory VVN 110 kV a provEUit zobrazování 
koridor] plynovod] Ěbez udání kategorie, pravdEpodobnE, v souladu s kap. 6.Ň.6 
VTL a VVTL). 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v zobrazení ploch a koridor] technické 
infrastruktury, včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a 
uvedení podklad] a požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými 
jsou zamýšlené úpravy vyvolány. 
    
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice zobrazování vedení koridor] technické infrastruktury nevyjadUují, 
není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky bude částečnE akceptovány. 
Jedná se pouze o úpravy grafické části, textová část tEchto kapitol nebude 
mEnEna. 
Pro lepší pUehlednost budou upraveny legendy a grafické znázornEní koridor] 
VVN 110 kV v grafické části aktualizace ZÚR. 
Vedení VTL plynovodu budou v grafické části upravena dle aktuálních podklad]. 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné e.Ň6 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje v kapitole 
6.Ň.ň.Ň ĚDrobné vodní tokyě zrušit v úkolech pro podrobnEjší ÚPD požadavek na 
vymezování veUejnE prospEšných protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru, ploch pro extenzivní rekreaci a zajištEní prostupnosti území podél 
vodních tok]. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v oblasti protipovodOové ochrany, včetnE 
zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Nejedná se o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a ani kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice malých vodních tok] 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 v problémech k Uešení ÚPD 
uvádEjí potUebu „Vymezit plochy vodních nádrží a suchých poldr] jako opatUení 
proti povodním a naopak jako opatUení k nadlepšení bezdeštných pr]tok] 
zejména u drobných vodních tok]“ a “Zachovat nezastavitelnost bUehových 
koridor] podél tok], a to i v pUípadE菜 , že nejde o záplavová území nebo 
biokoridory“. Není proto zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD v oblasti protipovodOové ochrany vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního 
charakteruě a zajištEní prostupnosti území podél vodních tok] budou obsaženy v 
souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou opakovány 
v rámci jednotlivých kapitolĚnapU. 6.Ň.ň.Ňě 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
Tento požadavek, zajištEní prostupnosti území podél vodních tok], je také uveden 
v platných PSP - § 11, odst.4.  

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné X. Obsah kapitoly 
fě Požadavky na zpracování variant Uešení 
 
f.1Zásadní pUipomínka 
Požadujeme doplnit kapitolu o jednoznačné konstatování, zda se pUedpokládá 
variantní nebo invariantní Uešení ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy, včetnE 
zd]vodnEní. To nemEní nic na skutečnosti, že požadavky na variantnost Uešení 
ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy mohou vyplynout i ex post z projednání Návrhu 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na pUípadné zpracování variant Uešení má vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. ůbsenci konstatování, zda má být ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
zpracovaná ve variantách Ěvč. pUípadné specifikace v jakých variantáchě nebo 
jako invariantní lze pUipsat v podstatE úplné absenci vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka je bezpUedmEtná. 
Návrhem Zprávy v bodE fě není požadováno zpracování variant Uešení, pokud tak 
nevyplyne z výsledk] projednání. Uvedený text bude upraven v souladu s výsledky 
projednání. 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné XI. Obsah kapitoly 
gě Návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopad] na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly zjištEny 
 
g.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných negativních 
dopad] zmEn v území v uplynulém období na udržitelný rozvoj území, včetnE 
návrhu zp]sobu jejich eliminace, minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Prosté konstatování Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, že „bude 
provEUeno, zda byly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území“ nelze 
považovat za naplnEní dikce § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. Zpráva o uplatOování 
ZÚR. PoUizovatel Zprávy o uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy 
na základE vyhodnocení podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, 
vyhodnotit pUípadné negativní vlivy tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území Ěviz též 
kapitola aě Zprávy o uplatOování ZÚRě a navrhnout zp]soby jejich eliminace, 
minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Text bodu gě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " V rámci uplatOování ZÚR hl.m. 
Prahy nebyly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území, a proto Zpráva 
neobsahuje žádné návrhy na jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci." 
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66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné XII. Obsah kapitoly 
hě Návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje 
 
h.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme specifikovat konkrétní návrhy na aktualizaci PÚR ČR, nebo 
konstatování ĚvčetnE zd]vodnEníě, že takové návrhy z vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m Prahy v uplynulém období nevyplývají. 
 
Od]vodnEní 
Návrhy na pUípadnou aktualizaci PÚR ČR musí vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. Povinnosti uložené ZprávE o uplatOování ZÚR v § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. se nelze vyhnout odkazem na vlastní zpracování a projednání 
aktualizace ZÚR, jejíž poUízení se na základE pUedmEtné Zprávy o uplatOování 
ZÚR pUedpokládá. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
V současnosti nelze specifikovat pUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR, v 
platném znEní. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR mohou vyplynout z 
následného zpracování a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na základE 
schválené Zprávy. 
 
Text bodu hě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " Návrhy na aktualizaci PÚR ČR nelze 
nyní specifikovat. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR vyplynou ze zpracování 
a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy." 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné e.1Ř Zásadní pUipomínka 
Ke kapitola e) Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.Ň ĚManiny, Dolní LibeO, Invalidovna T/Ňě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD bod pUedepisující podrobnEjší ÚPD provEUit plochy u stanice metra 
Invalidovna pro umístEní významného celomEstského zámEru. ZároveO ovšem v 
bodu 4. Ěs.7ě navrhuje zahrnout prostor Dolní LibnE do SO celomEstského centra. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice T/Ň 
nevyjadUují. Není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
VypuštEní uvedeného úkolu neznemožní realizaci významného celomEstského 
zámEru. UmístEní pUípadného celomEstského zámEru navrhované rozšíUení 
celomEstského centra umožOuje. Území v současné dobE pochází v nEkterých 
částech transformací a jsou pUipravovány r]zné studie. Ty provEUují i celomEstské 
zámEry. Je potUeba vytváUet kompaktní, smíšené a pro r]zné využití vhodné části 
mEsta se soudobou zástavbou. 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné e.1ř Zásadní pUipomínka 
Ke kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v 
textech kapitol 
- ň.Ň.5 ĚNákladové nádraží Žižkov T/5ě, ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6ě, a 
- ň.Ň.Ř ĚHolešovice-Bubny-Zátory T/Řě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 pUeformulovat v bodech úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD požadavky na polyfunkčnost transformačních území. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR 
hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. 
Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPD vznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené 
mEstské prostUedí a generující zvýšené nároky na dopraní obsluhu Ěs.11ě a 
kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice výše 
uvedených transformačních oblastí nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky 
na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Slovní spojení týkající se polyfunkčnosti v uvedených oblastech Ěň.Ň.5, ň.Ň.6 a 
ň.Ň.Řě nebudou odstranEny, ale pUeformulovány na smíšené využití. 
Jedná se o úpravu terminologie na základE aktualizace stavebního zákona a jeho 
provádEcích vyhlášek. 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné Bod eě Požadavky a podmínky pro zpracování  návrhu aktualizace ZÚR, vč. 
požadavk] na VVURU, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro 
zpracování nových ZUR, vč. požadavk] naVVURU 
Ň. Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy — tato kapitola je navržena ke 
zrušení — požadujeme zachovat minimálnE v bodu Ň.Ň.4 Technická infrastruktura 
bod cě Uešit odvodnEní mEsta v souladu s Generelem odvodnEní hl. m. Prahy jako 
integrovaný systém s cílem vybudovat vyvážený odvodOovací systém splOující 
standardy EU. 

 PUipomínka bude akceptována. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. Uvedený bod 
bude v kapitole ponechán. 
 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné ň. Vymezení nadmístních rozvojových oblastí a nadmístních rozvojových os, které 
svým významem pUesahují více mEstských částí hl. m. Prahy 
 
MČ má zásadní pUipomínky k čI. ň.1.ň Západní MEsto ĚR/ňě 
V Čl. ň.1.ň. Západní MEsto ĚR1ňě v části „Úkoly pro podrobnEjší územnE 
plánovací dokumentaci“ zásadnE nesouhlasíme s vypuštEním bod] dě a eě. 
U bodu dě Uešit odvádEní deš[ových vod na principu ponechání a využití co 
nejvEtšího množství vody v místE spadu - trváme na jeho zachování a rozšíUení o 
dodržení podmínek stanovených v Generelu odvodnEní Západního mEsta včetnE 
povinné výstavby retenčních nádrží ĚN6, N7, NŘ, N10 a dalšíchě. Žádáme o 
zanesení jako podmínky pro další výstavbu Západního mEsta. PUi nedodržení 
podmínek „Generelu odvodnEní‘ a výstavby retenčních nádrží hrozí pUi 
pUívalových deštích zaplavení Teporyjského námEstí a celé centrální části 
Teporyjí. 
U bodu eě zohlednit protipovodOovou ochranu MČ Teporyje a provEUit možnosti 
výstavby tzv. mEkkých pUírodE blízkých drobných protipovodOových opatUení — 
trváme na jeho zachování. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky nebudou akceptovány. 
Body dě a eě budou rušeny. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových oblastí. 
ProtipovodOová opatUení nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v krajinE, 
uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. V 
intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
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U bodu fě ovEUit možnost umGstEnG nového kogeneračního zdroje centralizovaného 
zásobování teplem — MČ zásadnE nesouhlasí s jakýmkoliv umís[ováním 
kogenerační jednotky pro vytápEní Západního mEsta na svém území i v lokalitE 
pUiléhající k západní části Teporyjí. 
Celou západní část Teporyjí obepíná Pražský okruh. Zatížení dopravou a jejími 
zplodinami se díky nar]stajícímu provozu stále zvyšuje. V této oblasti vanou 
západní vEtry, které již nyní pUinášejí zdraví škodlivé zplodiny z Pražského okruhu 
do obydlené oblasti Teporyjí. RovnEž ze západní strany z obce Chráš[any je vEtry 
často z výrobny krmných smEsí Ěa zUejmE i z provozovny tUídírny TKOě pUinášen 
velmi nepUíjemný a obtEžující zápach. Naši zásadní pUipomínku, že nesouhlasíme 
s umístEním jakéhokoliv dalšího zdroje Ěkogenerační jednotky, tUídírny 
komunálního odpadu apod.ě který by mEl zhoršit kvalitu ovzduší v Teporyjích, 
jsme doposud uplatnili pUi všech stupních projednávání UP, UůP i Metropolitního 
plánu. 

Bod f) bude pUeformulován - "provEUit možnost napojení centralizovaného 
zásobování teplem na mimopražský zdroj" 
 
 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné 4. Vymezení specifických oblastí nadmístního a celomEstského významu 
Čl. 4.ň.Ň Radotínské údolí ĚSP/Ňě 
MČ nesouhlasí v části „Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci“ s 
vypuštEním bod] cě a dě a trvá na jejich zachování v p]vodním znEní. 
Bod cě navrhnout postupnou rekultivaci lom] — MČ požaduje zachování tohoto 
bodu, nebo[ rekultivace lom] a jejich začlenEní do okolní krajiny je jediným 
zp]sobem, jak lze s vytEženými lomy nakládat - viz bod cě „Podmínky pro 
následné rozhodování o zmEnách v území“ v témže článku. 
Bod dě Uešit návaznost na pUilehlou část Pražského regionu. 
 
Čl. 4.ň.ň. Prokopské a Dalejské údolí ĚSP/ňě 
MČ požaduje doplnit do části „Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v 
území“ jako další bod dě — rekultivace vytEžených lom] a jejich postupné 
začlenEní do okolní krajiny. 
ů dále do části „Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci“ doplnit 
bod bě navrhnout postupnou rekultivaci lom] a bod cě ovEUit možnost rozšíUení 
rekreačního využití pUi respektování podmínek ochrany pUírody a krajiny. 
ObE pUipomínky se týkají zejména lomu Požáry na území MČ Praha Teporyje. 

 Požadavky nebudou akceptovány. 
Čl. 4.ň.Ň Radotínská jezera - Bod cě V rámci zpUehlednEní je rekultivace lom] 
obecnE obsažena v podmínkách pro následné rozhodování o zmEnách v území. 
Bod dě Tato podmínka je nadbytečná, dokumentace ZÚR Ueší z principu 
návaznosti na okolí, tedy i na pUilehlou část Pražského regionu. 
 
Požadavky budou akceptovány částečnE. 
Čl. 4.ň.ň. Prokopské a Dalejské údolí - Bod dě bude obecnE do Podmínky pro 
následné rozhodování o zmEnách v území doplnEn. 
Body bě a cě do Úkol] pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci nebudou 
doplnEny, obecnE se nacházejí již v Podmínkách pro následné rozhodování o 
zmEnách v území a také v bodu aě Úkol] pro podrobnEjší územnE plánovací 
dokumentaci. 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné Čl 6.Ň.ň.Ň. — Drobné vodní toky 
Část „Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci“. MC nesouhlasí s 
vypuštEním bod] cě a fě. Ve vazbE na či. ň.1.ň Západní MEsto je nesmírnE 
d]ležité ochránit Dalejský potok pUed zhoršením odtokových pomEr] z oblasti 
výstavby Západního mEsta a zamezit vyplavování Teporyjského námEstí a 
centrální části Teporyjí pUívalovými dešti. 

 Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního 
charakteruě a zajištEní prostupnosti území podél vodních tok] budou obsaženy v 
souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou opakovány 
v rámci jednotlivých kapitolĚnapU. 6.Ň.ň.Ňě 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
Tento požadavek, zajištEní prostupnosti území podél vodních tok], je také uveden 
v platných PSP - § 11, odst.4.  

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné 6.Ň.4. Zásobování teplem 
V části „Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci“ MČ zásadnE 
nesouhlasí s navrženou úpravou bodu bě „provEUit možnost vytvoUení propojené 
soustavy lokálních plynových kotelen sídliš[ Tepy a Jihozápadního mEsta na 
centrální zdroj tepla.“ ů návaznE bodu cě ovEUit možnost napojení propojené 
soustavy dle bodu bě na mimopražský zdroj tepla. 
MČ Praha Teporyje s budováním centrálního kogeneračního zdroje na západním 
okraji Prahy zásadnE nesouhlasí. D]vodem je již nyní velmi znečištEné ovzduší 
zp]sobené dopravou na Pražském okruhu a vanoucími západními vEtry, které 
pUinášejí zplodiny z automobilové dopravy do obydlené části Reporyjí a současnE 
i zápach z výrobny krmiv v Chráš[anech . Nelze pUipustit jakékoliv další znečištEní 
ovzduší v této lokalitE. Žádáme o zachování současného systému lokálních 
okrskových plynových kotelen s osazením filtračních technologií i pUi další 
výstavbE v této oblasti. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
PUipomínka není v rozporu s textem uvedené kapitoly 6.Ň.4. Zprávy, kde text 
týkající se kogeneračního zdroje je vypouštEn. Jedná se o obecný požadavek na 
provEUení napojení propojené soustavy na mimopražský zdroj tepla. 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné 6.Ň.Ř Odpadové hospodáUství 
- zde je uvedeno — Obecné zásady pro nakládání s komunálními odpady jsou 
stanoveny v oddílu Ň.4.4 Odpadové hospodáUství. 
Vzhledem k tomu, že je v „Návrhu“ uvedeno celou kapitolu č. Ň — Obecné zásady 
územního rozvoje hl. m. Prahy — zrušit, požadujeme doplnit v tomto bodE, jakým 
zp]sobem bude odpadové hospodáUství Uešeno a jak bude s komunálním 
odpadem nakládáno. Jako zásadní považujeme plánovat provozovny pro 
nakládání s TKO v nEkolika alternativních technických Uešeních a zároveO jejich 
umístEní na nEkolika alternativních místech. Požadujeme tedy variantní Uešení. 
PUi této pUíležitosti upozorOujeme, že MČ Praha Teporyje nesouhlasí s 
plánováním jakéhokoliv zaUízení na tUídEní či zpracování odpad] na území naší 
MČ. 

 PUipomínce nebude vyhovEno. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
V souladu s platným Plánem odpadového hospodáUství hl.m. Prahy ĚPOH 
hl.m.Prahy pro období Ň016-Ň0Ň5ě není požadavek na vymezení nových ploch v 
ÚPD hl.m. Prahy pro nakládání s odpady, proto nebude v rámci aktualizace ZÚR 
hl.m. Prahy Uešeno. 
 
 

66    MČ Praha - Teporyje, starosta Jiné fě Požadavky na zpracování variant Uešení 
MČ Praha Teporyje požaduje u všech staveb typu tUídírna odpadu či dotUi@ovací 
centrum komunálního odpadu, kogenerační jednotka či centrální zdroj tepla 
vypracovat variantní Uešení. 
Požadujeme doplnit do textu, že bude toto variantní Uešení vždy zpracováno. 

 Požadavek nebude akceptován. 
Není možné vložit do dokumentace ZÚR vzhledem k podrobnosti obecnou 
podmínku, že pro stavby typu tUídírna odpadu či dotUi@ovací centrum komunálního 
odpadu, kogenerační jednotka či centrální zdroj tepla, bude vždy zpracováno 
variantní Uešení. 

67    MČ Praha - Satalice, starosta Jiné Z návrhu nevyplývá Uádné vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, dostatečnE 
neobjasOuje d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. Zpráva o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy neobsahuje požadavky na Uešení nenaplnEných 
koncepcí ZÚR a dalších úkol] z ÚůP, d]vody výbEru požadavk] na zmEny nejsou 
zUejmé. SoučasnE není pochopitelné, proč neobsahuje požadavky na Uešení 
nenaplnEných koncepcí ZÚR a dalších úkol] z UůP. 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období. 
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Mimo jiné je tUeba zd]vodnit následné body: 
1. Požadujeme provést vyhodnocení relevantní judikatury správních soud] k 
návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, kterými se vydávají ZÚR, resp. 
aktualizace ZÚR, v uplynulém období, včetnE specifikace konkrétních nových 
skutečností, které z judikatury pro Uešení ZÚR hl. m. Prahy vyplývají.  

D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
Požadavky do Zprávy byly navrženy s ohledem na zkušenosti s uplatOováním 
ZÚR. 
Kapitola bude rozšíUena a budou konkretizovány problémy vyplývající z aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR hl. m. Prahy Ueší jen vybrané 
problémy. 
Právní Uád je v ČR hierarchicky uspoUádán - právo Evropské unie, ústavní 
poUádek, mezinárodní smlouvy, zákonné právní pUedpisy a podzákonné právní 
pUedpisy. Judikatura není pramenem práva. Judikatura upUesOuje výklad zákon], 
ale nejsou to zákony ani podzákonné právní pUedpisy. 
 
 

67    MČ Praha - Satalice, starosta Jiné Ň. Požadujeme zd]vodnit „potUebu provEUení vymezení regionálního a 
nadregionálního ÚSES", zejména specifikovat konkrétní nové skutečnosti, které 
vyvolávají uvedenou potUebu, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy v oblasti ÚSES. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 

67    MČ Praha - Satalice, starosta Jiné ň. Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících ze 
schváleného nového Strategického plánu hl. m. Prahy, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy.  

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Nejedná se o novou skutečnost/podmínku. 
Strategický plán, neboli plán rozvoje obce je nástrojem majetkové politiky a 
oborových politik mEsta. 
Nejedná se o nový Strategický plán hl.m. Prahy ale o ůktualizaci Strategického 
plánu Ň00Ř. 
Z výstup] obsažených v aktualizaci Strategického plánu nevyplývá žádná nová 
podmínka, která by mEla být Uešena ůktualizací ZÚR hl.m. Prahy. 
 

67    MČ Praha - Satalice, starosta Jiné 4. Požadujeme provést vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z rozvoje 
StUedočeského kraje v uplynulém období, se zamEUením na koordinaci ZÚR hl. m. 
Prahy se ZÚR StUedočeského kraje a se zohlednEním Integrované strategie pro 
ITI Pražské metropolitní oblasti. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
rozvoje StUedočeského kraje v uplynulém období, zejména pak z rozvoje 
bezprostUedního zázemí hl. m. Prahy. V této souvislosti pUipomínáme, že v 
uplynulém období došlo ke zrušení nEkterých částí ZÚR StUedočeského kraje, 
včetnE napU. zrušení plochy rozvoje letištE Praha-RuzynE, silničního okruhu kolem 
Prahy v severozápadním a severovýchodním sektoru či koridoru železniční tratE 
č. ŇŇ1: úsek Praha — Strančice, s velmi úzkými vazbami na území hl. mEsta 
Prahy. MomentálnE je projednávána ůktualizace č. Ň ZÚR StUedočeského kraje, 
která výše uvedené soudem zrušené části ZÚR StUedočeského kraje novE 
vymezuje.  

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavky nebudou akceptovány. 
PoUizovaná ůktualizace č. Ň ZÚR StUedočeského kraje je v souladu s platnými 
ZÚR hl.m. Prahy. 
Vyhodnocení koordinace se ZÚR StUedočeského kraje není pUedmEtem Zprávy. 
ITI - Integrované územní investice ĚIntegrated Territorial Investmentsě jsou 
nástrojem EU v rámci programovacího období Ň014-2020, kdy jsou investice 
smEUovány do tzv. Metropolitních region]. V pUípadE Prahy jde o spolupráci se 
StUedočeským krajem a obcemi kolem Prahy, kde ve vymezeném regionu lze 
použít ITI k financování projekt] , ale jen v souladu se strategií ITI pro metropolitní 
region Prahy a StUedních Čech. Jde o nástroj finanční, který je smEUován do tUí 
oblastí Ěškolství, ochrana proti povodním, dopravní stavby- napU. P+Rě a vEtšina 
investic je realizována na území StUedočeského kraje. PUímý vliv ITI na územní 
plánování respektive na aktualizaci ZÚR a jejich naplOování není. 
 

67    MČ Praha - Satalice, starosta Jiné 5. Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úpiné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. 
Prahy s republikovými prioritami územního plánování pro zajištEní udržitelného 
rozvoje území stanovenými v Politice územního rozvoje ČR ve znEní její 
ůktualizace Č. 1, schválené vládou ČR dne 15. 4. Ň015. Požadujeme Ň. 
formulovat konkrétní požadavky na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s 
republikovými prioritami územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území stanovenými v Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1. 
PUitom Požadujeme zamEUit se na návrh implementace novE stanovených 
republikových priorit č. Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní republikových 
priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uvedeno prosté konstatování, 
že „v rámci zpracování ůktualizace ZÚR bude provEUen soulad s republikovými 
prioritami PÚR ČR". To nelze považovat za napinEní požadavku § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. „vyhodnotit soulad ZÚR s politikou územního rozvoje". Konstatování 
pUitom pUedjímá, že platné ZÚR hl. m. Prahy nejsou v souladu s PÚR ČR a že je 
tak nutné poUídit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Návrh na poUízení aktualizace ZÚR 
pUitom má vyplynout až z povedeného vyhodnocení souladu ZÚR s platnou 
Politikou územního rozvoje ČR. Na základE aktualizované Politiky územního 
rozvoje v roce Ň015, na základE požadavk] sítE TEN-T a na základE zkušenosti z 
výskytu smogových situací na území hl.m. Prahy, které jsou zp]sobené 
pUedevším exhalacemi z dopravy, požadujeme do zprávy o uplatnEní doplnEní v 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
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písmenE eě Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR, ... v 
bodE 5. ZpUesnEní ploch a koridor] vymezených v PÚR ČR ... a v písmenE fě 
Požadavky no zpracování variant Uešení doplnit tento úkol: Zpracování 
objektivního posouzení a porovnání místnE odlišných variant vedení okruhu kolem 
Prahy ĚnapU. var. ůZÚR, var. Regionálníě na rozhraní hl.m. Prahy a 
StUedočeského kraje. Hlavním kritériem posouzení a porovnání variant budou 
zejména: jeho realizovatelnost, vlivy okruhu na obyvatele metropolitní oblasti, 
pUínos pro Uešení smogových situací v pražské kotlinE, účinnost pUevedení 
tranzitní silniční dopravy mimo intenzivnE obydlené části oblasti a účelná 
distribuce zdrojové a cílové dopravy v širší metropolitní oblasti. D]slednE budou 
aplikovány požadavky transevropské sítE TEN-T. Výsledek porovnání variant 
bude zohlednEn v návrhu aktualizace ZÚR hl.m. Prahy 
Zd]vodnEní: Bod aě Zprávy o uplatOování uvádí: Dokumentace ZÚR a jejich 
Aktualizace Č. 1 byly zpracovány a vydány v souladu s tehdy platnými právními 
pUedpisy. V d]sledku zmEny podmínek Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě je nutné 
pUistoupit k poUízení ůktualizace ZÚR. Nové skutečnosti/podmínky: Usnesením 
Vlády České republiky Č. Ň76 ze dne 15. 4. Ň015 byla schválena ůktualizace č. 1 
Politiky územního rozvoje České republiky. ůktualizace Politiky územního rozvoje 
ĚPůR Ň015ě mEní vymezení koridor] dopravní infrastruktury a bod 76 novE 
stanoví: Závazným vymezením koridoru dopravní infrastruktury v Politice 
územního rozvoje ČR se rozumí uvedení míst, která mají být zámErem spojenci, v 
její textové části. Grafická schémata, pUípadnE údaje o technických parametrech 
zámEru, jsou-li uvedeny, mají orientační význam. 
ůktualizace Politiky územního rozvoje mEní vymezení SOKP v textové části - bod 
řř:„ Vymezení: 
• Silniční okruh kolem Prahy ĚPražský okruhě propojuje na rozhraní Hlavního 
mEsta Prahy a StUedočeského kraje jednotlivé mezinárodní a republikové trasy do 
Prahy. - D]vody vymezení: 
• PUevedení tranzitní silniční dopravy mimo intenzívnE zastavEné části mEsta, 
účelná distribuce zdrojové a cílové dopravy v metropolitní oblastí. Součást TEN-T. 
- Úkoly pro územní plánování: 
• Vymezit koridor v ZÚR. ¨ 
• Zodpovídá: Hlavní mEsto Praha, StUedočeský kraj". 
Nasledují odkazy na 1. aktualizaci ZÚR, citace z od]vodnEní, citace ze zápisu z 
veUejného projednání, citace z vypoUádání pUipomínek. 
 

67    MČ Praha - Satalice, starosta Jiné 6. Požadujeme zapracovat do kapitoly dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
kromE požadavk] mEstských částí uplatnEných v rámci projednání návrhu Zprávy 
o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy rovnEž návrhy a podnEty na aktualizaci ZÚR hl. 
m. Prahy týkající se jednotlivých mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR hl. m, Prahy v uplynulém období. 
Požadujeme k tomu využít zejména bohatou agendu pr]bEžných konzultací 
rozpracovaného návrhu nového Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s 
mEstskými částmi. 
 
Od]vodnEní 
V kapitole dě Zprávy o uplatOování ZÚR se obvykle kromE požadavk] mEstských 
částí uplatnEných ve lh]tE pro projednání Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
uvádEjí též návrhy a požadavky mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR v uplynulém období. Je 
nepochybné, že Uada návrh] na aktualizaci ZÚR z pohledu mEstských částí 
jednoznačnE vyplývá napU. z konzultací rozpracovaného návrhu nového 
Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s mEstskými částmi.  

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Poždavek nebude akceptován. 
PoUizovatel neobdržel žádné požadavky MČ na aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy. 
Vzhledem k rozdílní podrobnosti ÚP a ZÚR není možné pUipomínky vznesené v 
rámci konzultací k novému Územnímu plánu hl.m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě 
použít k Zásadám územního rozvoje hl.m  Prahy. Tyto konzultace probíhaly nad 
rámec zákonem stanoveného postupu mezi zpracovatelem ÚPD a MČ, bez účasti 
poUizovatele. Tato jednání se týkala pouze návrhu Uešení Metropolitního plánu a 
byla mimo proces poUizování ÚPD. 
 

67    MČ Praha - Satalice, starosta Jiné 7. Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy z uvedených právních pUedpis] a ÚůP Ěviz též kapitola bě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahyě, včetnE specifikace konkrétních 
požadavk] na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden požadavek na 
„opravy a upUesnEní v textové a grafické části ve smyslu zákona č. ň50/Ň01Ň Sb. 
Ěnovela stavebního zákonaě, platného znEní vyhlášky č. 500/Ň006 Sb., ÚůP hl. m. 
Prahy a Pražských stavebních pUedpis]" a dále „upUesnEní formulací textové části 
a formální úpravy výkres]." Není zUejmé, o jaké konkrétní opravy se má jednat, v 
jakém rozsahu a s jakými dopady na vEcné i formální Uešení ZÚR.  

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Poždavek bude akceptován. 
Kapitola bě bude rozšíUena a budou konkretizovány problémy vyplývající z 
aktualizací ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR hl. m. Prahy Ueší jen 
vybrané problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR náležetě. 
Ve ZprávE budou více konkretizovány požadavky na zpracování návrhu, které 
vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a naUízení. 

67    MČ Praha - Satalice, starosta Jiné Ř. Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají ve vztahu k 
podmínkám koncepce ochrany a rozvoje hodnot území hl. m. Prahy pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na aktualizaci ZÚR 
hl. m. Prahy ve vztahu k podmínkám koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEni 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy tímto bodem implikuje, že existující 
koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 je nedostatečná, aniž toto prokázal ve svých kapitolách aě, až dě. 
ZároveO v bodE e/Ň navrhuje bez náhrady zrušit kapitolu Obecných zásad 
územního rozvoje hl. m. Prahy. Není proto zjevné, do jakých kapitol ZÚR hl. m. 
Prahy a jakým zp]sobem budou výše zmínEné úpravy zapracovány a k jak 
rozsáhlým a podstatným zmEnám ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 
1 v by d]sledku navržených úprav mElo dojít. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Ve ZprávE není uvedeno, že existující koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR 
hl. m. Prahy je nedostatečná a bude tudíž mEnEna. 
V tomto bodu se jedná pouze o úpravu kapitoly Ř - UpUesnEní územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních a civilizačních hodnot v platných 
ZÚR, vzhledem k podrobnosti dokumentace ZÚR, s využitím ůktualizace ÚůP a 
také v d]sledku revize Kapitoly Ň. Nejedná se o zmEnu koncepce, ale pouze o 
formulační úpravu. 
Jak již bylo uvádEno v pUipomínkách výše, Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
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67    MČ Praha - Satalice, starosta Jiné ř. Požadujeme pUednE doplnit do Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 s 
Evropskou úmluvou o krajinE a specifikovat, v čem se ve vztahu k Evropské 
úmluvE o krajinE zmEnily podmínky, na jejichž základE byly současné platné ZÚR 
hl. m. Prahy vydány. V návaznosti na vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. 
Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 s Evropskou úmluvou o krajinE požadujeme ve 
formulaci bodu ř. kapitoly eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnE 
specifikovat, jaké konkrétní požadavky a podmínky vyplývají na uvedení ZÚR hl. 
m. Prahy do souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace ZÚR hl. 
m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ř. konstatuje, že obsah 
kapitoly bude naplOovat požadavky Evropské úmluvy o krajinE. Česká republika 
podepsala Evropskou úmluvu o krajinE ve Štrasburku ŇŘ. listopadu Ň00Ň. Česká 
vláda usnesením č. 104ř/Ň00Ň z Uíjna Ň00Ň uložila ministerstvu životního 
prostUedí, ministerstvu zemEdElství, ministerstvu kultury, ministerstvu pro místní 
rozvoj a ministerstvu školství, mládeže a tElovýchovy, aby zabezpečila 
uplatOování úmluvy v praxi. Vymezit typy krajin podle stanovených cílových 
charakteristik a stanovit cílové charakteristiky kraji, včetnE územních podmínek 
pro jejich zachování nebo dosažení, v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE č. 
1ň/Ň005 Sb. m. s., vyplývá z pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. již od roku 
Ň007. Máme tak za to, že i současnE platné ZÚR hl. m. Prahy mEly být 
zpracovány v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE. Z bodu ř. Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není s ohledem na výše uvedené zUejmé, v čem 
současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 neodpovídají 
Evropské úmluvE o krajinE a jaké konkrétní požadavky a podmínky na uvedení 
ZÚR hl. m. Prahy do souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy vyplývají.  

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
ZÚR hl.m. Prahy v platném znEní nejsou v rozporu s Evropskou úmluvou o krajinE. 
Vzhledem k nové metodice - Metodika pro poUizování a zpracování zásad 
územního rozvoje v kontextu Evropské úmluvy o krajinE ĚČZÚ v Praze, Fakulta 
životního prostUedí; 6.1.Ň014ě- je v návrhu Zprávy navržena aktualizace pUíslušné 
kapitoly 9. 
 

67    MČ Praha - Satalice, starosta Jiné 10. Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy Vysočanské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tornu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány.  

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Poždavek bude částečnE akceptován. 
Dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] celomEstského systému v d]sledku 
provEUení vybraných radiál dopravními modely a vývoji zatížení jednotlivých 
komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
Územní rezerva Vysočanské radiály v úseku Kbelská – Balabenka nebude již dále 
sledována, dojde k využívání stávající komunikační sítE. 

67    MČ Praha - Satalice, starosta Jiné 11. Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE S. navrhuje 
následující zmEny v grafické části ZÚR hl. m. Prahy bez zmEn souvisejících 
kapitol ZÚR: 
- vypuštEní koridoru územní rezervy Vysočanské radiály ĚpUi současném 
ponechání kap. 5.1.Ň.4 Vysočanská radiálaě; 
- pUevedení Prosecké radiály z koridoru pro upUesnEní v rámci ÚP na koridor s 
celomEstským významem Ěbez adekvátních úprav kapitoly 5.1.Ň.7 Radiály 
Chodovská, Chuchelská, Prosecká a ŠtErboholskáě; 
- úpravy vedení koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a 
Troja Ěkap. 5.6.1 Koridory tramvajové dopravyě. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené zmEny v nadUazeném komunikačním systému mEsta, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány.  

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Poždavky budou částečnE akceptovány. 
- V textové části bude upravena pUíslušná kapitola týkající se problematiky 
Vysočanské radiály. 
Jak bylo uvedeno v pUipomínce výše, dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] 
celomEstského systému v d]sledku provEUení vybraných radiál dopravními modely 
a vývoji zatížení jednotlivých komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
- U Prosecké radiály vzhledem k upuštEní od úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, nebude grafické Uešení mEnEno. 
- U koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a Troja se 
jedná pouze o zmEny grafické části. Textové část v kap. 5.6.1 Koridory tramvajové 
dopravy nebude mEnEna. 
Koridory tramvajových tratí jsou provEUeny a úpravy reagují na zmEny v území 
vyvolané zejm. implementací ÚPD Ěvýstavbou, realizací zámEr]ě. 

67    MČ Praha - Satalice, starosta Jiné 1Ň. Požadujeme doplnit kapitolu o jednoznačné konstatování, zda se pUedpokládá 
variantní nebo invariantní Uešeni ůktualizace ZÚR hl. m, Prahy, včetnE 
zd]vodnEní. To nemEní nic na skutečnosti, že požadavky na variantnost Uešení 
ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy mohou vyplynout i ex post z projednání Návrhu 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na pUípadné zpracování variant Uešení má vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. ůbsenci konstatování, zda má být ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
zpracovaná ve variantách Ěvč. pUípadné specifikace v jakých variantáchě nebo 
jako invariantní lze pUipsat v podstatE úplné absenci vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období.  

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek je bezpUedmEtný. 
Návrhem Zprávy v bodE fě není požadováno zpracování variant Uešení, pokud tak 
nevyplyne z výsledk] projednání. Uvedený text bude upraven v souladu s výsledky 
projednání. 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné I. Obsah Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUepracování návrhu Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje 
hl. m. Prahy Ědále jen Zprávaě, do podoby, která bude splOovat požadavky na 
zprávu o uplatOování zásad územního rozvoje Ědále jen ZÚRě vyplývající z 
platných právních pUedpis] a odpovídající zásadnímu významu ZÚR jako 
nadUazené a základní územnE plánovací dokumentace hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude akceptována částečnE. 
Návrh Zprávy je zpracován a projednáván v souladu s platnými právními pUedpisy 
Ě§ 4Ň stavebního zákona, § ř vyhlášky č. 500/ Ň006 Sb. o územnE analytických 
podkladech, územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE 
plánovací činnostiě. 
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PUedkládaný NÁVRH ZPRÁVY O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
HL. M. PRůHY V UPLYNULÉM OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 – BTEZEN Ň017ě 
nesplOuje základní požadavky na zprávu o uplatOování ZÚR vyplývající z platných 
právních pUedpis], protože: 
1. Neobsahuje Uádné vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém 
období 
Ň. NeobjasOuje d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
ň. NeobjasOuje jednotlivé požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy 
 
ZÚR Ueší v Praze základní požadavky na celkové účelné a hospodárné 
uspoUádání území hlavního mEsta, a vztahy základní struktury hlavního mEsta k 
navazujícímu území StUedočeského kraje a koncepci celomEstsky i regionálnE či 
republikovE významné veUejné infrastruktury. ZÚR tak definují základní principy 
koncepce uspoUádání území hl. m. Prahy. 
ZÚR dále vymezují plochy a koridory celomEstského, republikového či 
mezinárodního významu. Jedná se zejména o plochy a koridory pro Prahu v]bec 
nejvýznamnEjších dopravních systém], systém] technické infrastruktury či o 
celomEstsky významné součásti a struktury krajiny hlavního mEsta. 
ZÚR jsou podUízeny Politice územního rozvoje ČR Ědále jen „PÚR“ě, zámEry 
republikového nebo mezinárodního významu vyplývající z PÚR musí být do ZÚR 
pUevzaty. ZÚR jsou naopak závazné pro poUízení zmEn platného územního plánu i 
poUízení nového územního ĚMetropolitníhoě plánu hl. m. Prahy. 
 
Politika územního rozvoje - stát ----------> Zásady územního rozvoje - kraj ----------
> Územní ĚMetropolitníě plán - obec 
 
Zpráva o uplatOování zásad územního rozvoje 
Vždy nejdéle do 4 let od vydání ZÚR nebo jejich poslední aktualizace je krajský 
úUad Ěv pUípadE Prahy pak Magistrát hl. m. Prahyě povinen vyhodnotit zkušenosti s 
uplatOováním, tedy s využitím ZÚR v rámci procesu územního plánování, 
posoudit, zda ZÚR stále dobUe plní sv]j účel a svou roli, zda stále splOují 
požadavky PÚR ČR, stavebního zákona, zejména cíl] a úkol] územního 
plánování, a všech právních pUedpis]. Zpráva o uplatOování ZÚR má také 
zhodnotit, zda ZÚR dostatečnE chrání hodnoty v území a zda pUispívají k 
udržitelnému rozvoji území hlavního mEsta. 
Výstupem zprávy o uplatOování ZÚR za uplynulé období m]že být 
Ě1ě konstatování, že ZÚR plní dobUe svou roli a není na nich tUeba nic mEnit 
ĚŇěpožadavek na dílčí zmEny v Uešení ZÚR, bez dopad] na celkovou koncepci 
ZÚR = požadavek na poUízení aktualizace ZÚR 
Ěňěpožadavek na poUízení zcela nových ZÚR v pUípadE, že je potUeba zmEnit 
celkovou koncepci ZÚR 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR tak m]že být zadáním pro aktualizaci stávajících 
anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Vyhodnocování uplatOování ZÚR za uplynulé období Ě kapitoly a, b, c, d zprávy o 
uplatOování ZÚRě ----------> Ě1ě Bez nárok] na úpravy ZÚR, ĚŇě Požadavek na 
poUízení aktualizace ZÚR, Ěňě Požadavek na poUízení nových ZÚR Ěkapitoly e, f, g, 
zprávy o uplatOování ZÚRě 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy za uplynulé období musí být UádnE 
projednána s mEstskými částmi, Ministerstvem pro místní rozvoj, s dotčenými 
orgány, které chrání veUejné zájmy vyplývající z platných právních pUedpis], se 
sousedními kraji, s obcemi sousedícími s krajem, pro který jsou ZÚR poUizovány, 
v pUípadE Prahy tedy s obcemi sousedícími s územím hlavního mEsta. 
Pro účely transparentního projednání musí Zpráva o uplatOování ZÚR v 
uplynulém období obsahovat UádnE zpracované vyhodnocení uplatOování ZÚR v 
uplynulém období, musí jednoznačnE, srozumitelnE transparentnE formulovat 
závEry a zjištEní tohoto vyhodnocení a musí obsahovat návrh na další postup. 
Dokud není provedeno Uádné a úplné vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém 
období, není možné navrhnout další postup, tedy navrhnout, zda ponechat ZÚR 
beze zmEny, nebo navrhnout poUízení aktualizace ZÚR nebo dokonce poUízení 
nových ZÚR. 
V pUípadE návrhu na poUízení aktualizace ZÚR nebo poUízení nových ZÚR se 
Zpráva o uplatOování ZÚR stává zadáním aktualizace ZÚR, resp. nových ZÚR a 
musí proto obsahovat jednoznačnE formulované požadavky na aktualizaci ZÚR či 
na nové ZÚR. 

ad 1ě Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období. 
ad Ňě D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy 
na základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 
42 odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu 
Ěstavební zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle 
výsledk] projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 
let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." 
ůktualizace č. 1 ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 
4ň/Ň014 usnesením č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
ad ňě Vlastní zd]vodnEní navrženého Uešení Ěkonkrétních úprav textové a grafické 
částiě bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí návrhové 
dokumentace ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné II. D]vody aktualizace ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme jasné vymezení d]vod], které vedou k aktualizaci ZÚR a pUesné 
vyjádUení vEcných úkol] aktualizace s jasným od]vodnEním a upozornEním, zda 
jsou či nejsou aktualizací na základE Zprávy mEnEny zásadní koncepce ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaná ZPRÁVů O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. 
PRůHY V UPLYNULÉM 
OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 – BTEZEN Ň017ě stanoví Ěby[ bez Uádného zd]vodnEníě 
potUebu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, a to zejména v tEchto oblastech: 
Ě1ě uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s ůktualizací č. 1 PÚR ČR schválenou 
vládou ČR 15. 4. Ň015 
ĚŇě úprava terminologie ZÚR hl. m. Prahy, aby byla zcela v souladu s platnými 
právními pUedpisy 
Ěňě zrušení bez náhrady „Obecných zásad územního rozvoje hl. m. Prahy“, které 
zejména definují základní koncepci uspoUádání Prahy a stanovují požadavky na 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
Návrh Zprávy je zpracován v souladu s platnými právními pUedpisy. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.9.2014. 
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koordinaci uspoUádání sídelní struktury Prahy, na strukturu center Prahy a na 
jednotlivé systémy mEsta, ale také na ochranu hodnot Prahy v navazujícím 
územním ĚMetropolitnímě plánu 
Ě4ě zrušení vybraných rozvojových oblastí zelenE 
Ě5ě rušení požadavk] na územní plán v rozvojových a transformačních oblastech 
Ě6ě provEUení vymezení územního sytému ekologické stability na nadregionální a 
regionální úrovni. 
Z vEcných požadavk] je tedy zUejmé, že byly vybrány selektivnE a výbEr 
nevychází z vyhodnocení a d]vody výbEru i požadavk] na zmEny nejsou zUejmé. 
SoučasnE není pochopitelné, proč Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
neobsahuje požadavky na Uešení nenaplnEných koncepcí ZÚR a dalších úkol] z 
ÚůP. 
 
NejčastEjšími d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR jsou 
Ě1ě nutnost uvést ZÚR do souladu se schválenou aktualizací PÚR ČR 
ĚŇě nutnost doplnit části ZÚR zrušené správními soudy 
Ěňě potUeba aktualizovat nEkteré vybrané aspekty ZÚR Ětypicky potUeba 
pUehodnotit vymezení nEkterého vybraného dopravního koridoru apod.ě 
Ě4ě potUeba komplexnE ĚcelkovEě revidovat Uešení ZÚR. 
 
Každý z výše uvedených d]vod] pro poUízení aktualizace ZÚR klade odlišné 
nároky na následné zpracování aktualizace ZÚR, zejména pak na rozsah a 
náročnost projednání aktualizace ZÚR. Zatímco uvedení ZÚR do souladu s PÚR 
ČR či náprava dílčích částí ZÚR zrušených správními soudy nebývá v zásadE 
problematická a vykazuje jen malá rizika komplikací v procesu projednání, 
aktualizace dílčích aspekt] ZÚR či komplexní revize ZÚR skýtají značné riziko 
komplikací v rámci projednání takové aktualizace ZÚR. 

V rámci aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy, nebude 
docházet ke zmEnE zásadních koncepcí, dochází pouze k dílčím úpravám, které 
reagují na novely zákon], vyhlášky, nové metodiky atd.. 
Úkoly vyplývající z problému v ÚůP budou do Zprávy doplnEny. 
 
K jednotlivým bod]m uvedeným v od]vodnEní pUipomínky uvádíme: 
ad 1. Nutná úprava dle ůktualizace PÚR č.1 - Vyplývá z § 41 odst. 4 stavebního 
zákona: "Kraj je povinen uvést do souladu zásady územního rozvoje s následnE 
schválenou politikou územního rozvoje....". 
ad Ň. Soulad s novelizovanými právními pUedpisy. 
ad 3. Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly 2 obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
ad 4. Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
ad 5. Rušení konkrétních požadavk] souvisí se znalostí území a Hl. m. Praha, 
obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou organizaci, pro 
zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. Proto v pUípadE 
hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková organizace zUízená 
hl. m. Prahou. Z d]vodu, že oba stupnE územnE plánovací dokumentace hl.m. 
Prahy zpracovává totožný projektant, bylo v návrhu Zprávy pUistoupeno k 
podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, kde k tomu byly odborné i 
procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost procesu aktualizace ZÚR hl. 
m. Prahy. 
ad 6. Vzhledem k nové metodice MŽP k problematice ÚSES bude novE 
vymezeno. 
 
 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné III. Vyhodnocení rizik spojených s aktualizací ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme vyhodnocení rizik spojených s variantami aktualizace ZÚR, zejména 
ve vztahu poUizování nového ĚMetropolitníhoě Územního plánu hl. m. Prahy a 
zajištEní právní kontinuity a jistoty pUi rozhodování v území. 
 
Od]vodnEní 
S ohledem na Uízení rizik vyplývajících z poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy je 
tUeba citlivE zvážit náplO a rozsah aktualizace. Je žádoucí, aby aktualizace ZÚR 
hl. m. Prahy nenarušila proces soubEžnE probíhajícího poUízení nového územního 
ĚMetropolitníhoě plánu. V pUípadE nabytí účinnosti právE projednávané novely 
stavebního zákona bude možné poUizovat soubEžnE nový územní ĚMetropolitníě 
plán a aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadavky na zásahy do základních koncepcí uspoUádání kraje ĚPrahyě tak 
zvyšují riziko, že v pr]bEhu zpracování dojde k rozpor]m s dotčenými orgány a 
tím i k pr]tah]m v poUizování aktualizace ZÚR. 
K aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy je pUitom nutné pUistupovat zároveO s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy pUevezmou roli podkladu pro rozhodování v území v pUípadE, že 
nový územní ĚMetropolitníě plán Prahy nebude poUízen do doby ukončení platnosti 
v současné dobE platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního mEsta 
Prahy z roku 1řřř Ěpodle platné právní úpravy v roce Ň0Ň0, podle projednávané 
novely stavebního zákona v roce Ň0ŇŇě. 
Je tedy více než žádoucí zakotvit v ZÚR hl. m. Prahy základní zásady pro 
koordinaci rozvoje území hlavního mEsta Prahy, které by v pUípadE pUechodného 
období, kdy Praha nebude mít platný žádný územní plán, pUevzaly alespoO 
částečnE, v mEUítku celého mEsta, roli územního plánu. 
 
Rizika aktualizace ZÚR, která je zejména tUeba vyhodnotit 
1. Pokud by právE projednávaná novela stavebního zákona nevstoupila v 
účinnost, ohrozila by navrhovaná aktualizace ZÚR hl. m. Prahy harmonogram 
poUizování nového územního ĚMetropolitního plánuě: 
podle platného stavebního zákona je tUeba aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy na 
základE zprávy o jejím uplatOování zahájit ještE pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu, který bude muset odpovídat aktualizovaným ZÚR či až po 
jeho projednání s tím, že soulad Metropolitního plánu a ZÚR hl. m. Prahy zajistí 
zmEna Metropolitního plánu po vydání aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
První varianta by poUizování Metropolitního plánu významnE zdržela a zanáší 
riziko budoucích soudních pUezkum] s nepUedvídatelným výsledkem. 
Druhá varianta vyžaduje uvedení Metropolitního plánu do souladu s platnými ZÚR 
hl. m. Prahy a mEnEné koncepce ZÚR hl. m. Prahy budou zapracovány až v 
komplexní aktualizaci Metropolitního plánu či jeho zmEnami. 
Teoreticky je možné pUipravovat Metropolitní plán ve dvou variantách, podle 
stávajících a podle aktualizovaných ZÚR hl. m. Prahy, ale tento postup je náročný 
právnE, administrativnE i ekonomicky a vyžaduje shodu poUizovatele se 
zpracovatelem. 
V pUípadE, že by novela stavebního zákona nevstoupila v platnost, je nezbytné 
zahájit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy bu@ pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu anebo až po veUejném projednání. 
V pUípadE účinnosti novely stavebního zákona bude situace z tohoto hlediska 
pUíznivEjší, nebo[ návrh novely stavebního zákona umožOuje soubEžné poUízení 
ZÚR a vydání územního plánu na území hl. m. Prahy. PUesto pUedjímání výsledk] 
soubEžného projednání územního plánu a aktualizace zásad územního rozvoje 
m]že vést k situaci, kdy by musel být územní plán pozdEji dle § 5ň odst. 6 
stavebního zákona zamítnut. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují požadavky ke ZprávE. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
Vyhodnocení rizik není součástí Zprávy o uplatOování ZÚR hl.m. Prahy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy, Zpráva je zpracovaná v 
souladu s § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. o územnE analytických podkladech, 
územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu je kontinuita zaručena. Územní 
plán hl.m. Prahy - Metropolitní plán musí být s nadUazenou územnE plánovací 
dokumentací v souladu. 
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Ň. Toto riziko lze do značné míry vyloučit v pUípadE, že dojde pouze k 
minimalistické aktualizace ZÚR hl. m. Prahy Ěpouze uvedení do souladu s 
Politikou územního rozvoje ČR a judikatur správních soud]ě, z níž nevyplývají 
žádná zvláštní rizika pUi poUizování. 
ň. V pUípadE, že by byla zvolena cesta komplexní a tedy vEcnE rozsáhlé 
aktualizace ZÚR hl. m. Prahy anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy, se Praha 
vystavuje riziku, že v pr]bEhu projednávání aktualizace nebo nových ZÚR hl. m. 
Prahy dojde k rozpor]m s nadUazenými správními orgány, mEstskými částmi a 
veUejností. 
4. V pUípadE komplexní aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, která by zasáhla i koncepci 
ZÚR hrozí soudní pUezkum, zda se jedná o aktualizaci ZÚR nebo skrytE o 
poUízení zcela nových ZÚR. 
5. Ke zprávE o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je tUeba pUistupovat s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy obstály pUi soudních pUezkumech a je tUeba je chápat jako 
stabilizující prvek územního plánování hl. m. Prahy. Z hlediska Uízení rizik pUi 
poUizování územního plánu hl. m. Prahy proto není vhodné do ZÚR Prahy 
zasahovat. Všechna pozitiva, kterých je možné komplexní aktualizací ZÚR hl. m. 
Prahy dosáhnout, nevyvažují rizika otevUení soudních pUezkum] v situaci, kdy 
není jisté, že Praha bude mít po roce Ň0Ň0, resp. po roce Ň0ŇŇ platný územní 
plán. 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné IV. Požadavky na ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
S ohledem na mimoUádný význam ZÚR hl. m. Prahy pro koordinaci rozvoje území 
hl. m. Prahy a pro rozhodování zmEnách v území v pUípadE skončení platnosti 
územního plánu hlavního mEsta požadujeme zachovat a dále podstatnE posílit 
koordinační roli ZÚR hl. m Prahy. 
V požadavcích na aktualizaci pak požadujeme soustUedit se v ZÚR hl. m. Prahy 
na cizelaci, zpUesnEní a doplnEní podmínek pro rozhodování o zmEnách v území 
pUedevším v tEchto oblastech a tematických okruzích: 
- Stanovení cílového uspoUádání sídelní struktury mEsta - určení cílové pozice, 
role a významu jednotlivých mEstských částí v sídelní struktuUe hlavního mEsta, 
určení cílového uspoUádání center a jejich vzájemných prostorových a provozních 
vazeb a určení cílového vztahu struktury osídlení hlavního mEsta k osídlení 
navazujícího území StUedočeského kraje, se zvláštním zUetelem na obce v 
metropolitním regionu Prahy. 
- Ochrana a rozvoj hodnot celomEstského významu – jednoznačná identifikace 
pUírodních/krajinných, kulturních/historických a civilizačních hodnot celomEstského 
významu, se zvláštním zUetelem k hodnotám, jejichž ochrana nevyplývá z obecnE 
závazných právních pUedpis], včetnE stanovení jednoznačných podmínek jejich 
ochranu a režimu rozhodování o zmEnách v území ve vztahu k pUedmEt]m a 
cíl]m jejich ochrany. 
- Koncepce veUejné infrastruktury celomEstského, nadmístního i republikového 
významu – funkčnE a prostorovE ucelená a robustní koncepce celomEstské a 
regionálnE či republikovE významné veUejné infrastruktury, tedy dopravního 
systému mEsta, systému zásobování mEsta sítEmi technické infrastruktury, ale 
také systému celomEstsky, regionálnE i republikovE významného občanského 
vybavení a veUejných prostranství, to vše se zvláštním zUetelem na zajištEní vazeb 
na území StUedočeského kraje a celé České republiky. 
- Koncepce zelené infrastruktury celomEstského i nadmístního významu – 
koncepce celomEstsky významných krajinných struktur a systému zelenE, se 
zvláštním zUetelem na krajinné vazby na území v zázemí hlavního mEsta. 
- PodmínEnosti rozvoje území realizací veUejných infrastruktur celomEstského / 
nadmístního významu – zajištEní časové koordinace rozvoje území hlavního 
mEsta, resp. jeho vybraných částí a území vzhledem k nárok]m na rozvoj a 
podmínEnosti realizací celomEstsky nebo regionálnE významných systém] 
veUejné infrastruktury. 
- PodmínEnost veUejné dopravní infrastruktury celomEstského, nadmístního i 
republikového významu realizací ochranné zelenE a dalších prvk] k eliminaci 
negativních dopad] z tEchto staveb. 
 
Od]vodnEní 
ZÚR hl. m. Prahy jsou závazné pro poUizování a vydávání Územního plánu hl. m. 
Prahy a regulačních plán]. Všechny zmEny současnE platného Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy, jakož i novE poUizovaný Územní plán hl. m. Prahy 
ĚMetropolitní pláně musí být plnE v souladu s platnými Ěvydanýmiě ZÚR hl. m. 
Prahy, ve znEní všech jejích aktualizací. 
Praha je zároveO krajem i obcí, proto se pro Prahu poUizují a vydávají ZÚR i 
územní plán. Zatímco ve všech krajích České republiky mimo Prahu slouží 
zásady územního rozvoje pro koordinaci územnE plánovací činnosti mezi 
jednotlivými obcemi na území pUíslušného kraje, včetnE vazeb daného kraje na 
území sousedních kraj] či stát], v pUípadE hl. m. Prahy slouží ZÚR ke koordinaci 
rozvoje vlastního území hlavního mEsta, včetnE koordinace rozvoje území hl. m. 
Prahy ve vztahu k území sousedního StUedočeského kraje, zejména pak ve 
vztahu k území obcí pUiléhajících k obvodu hlavního mEsta. Ekvivalentem ke 
koordinaci územnE plánovací činnosti mezi jednotlivými obcemi v krajích mimo 
Prahu je v Praze de facto koordinace prostorových a provozních vztah] mezi 
územími jednotlivých mEstských částí. Zatímco v krajích mimo Prahu se 
záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí všechny ty, které svým 
významem, rozsahem nebo využitím ovlivOují území více obcí, v pUípadE hl. m. 
Prahy se záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí ty, které mají 
celomEstský význam Ěviz též „plocha nadmístního nebo republikového významu“ 
dle § Ň odst. Ě1ě písm. hě stavebního zákonaě. 
ZÚR hl. m. Prahy tak Ueší shodné území, jako Ueší Územní plán hl. m. Prahy, ZÚR 
hl. m. Prahy se ovšem zabývají výhradnE záležitostmi celomEstského významu, a 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
Není možné pUedjímat co nastane, až skončí platnost Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy. V současnosti se poUizuje nový ÚP hl.m. Prahy. 
ZÚR jsou platnou územnE plánovací dokumentací, zpracované dle platných 
právních pUedpis], s jasnE stanovenými požadavky na účel, obsah a podrobnost 
zpracování Ě§ ň6 SZ, §6 - 10 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. včetnE pUílohy č. 4ě. ZÚR 
nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem ÚP, RP nebo navazujícím 
rozhodnutím. 
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tedy záležitostmi koordinujícími rozvoj území hl. m. Prahy jako celku, v 
celomEstských souvislostech a souvislostech pUesahující hranici hl. m. Prahy do 
sousedního StUedočeského kraje. ZÚR pUitom zároveO v souladu s § ň6 odst. Ěňě 
stavebního zákona “koordinují územnE plánovací činnost obcí“, v pUípadE Prahy, 
která je sama obcí, je tak povinností ZÚR v nadmístních/celomEstských 
souvislostech a vztazích stanovit jednoznačný rámec pro územní plán hlavního 
mEsta. ZÚR hl. m. Prahy stanoví účelné a hospodárné uspoUádání území hlavního 
mEsta, vymezí tedy systém center a vzájemné vztahy mezi nimi, vymezí hlavní 
rozvojová území, území krajiny anebo území s nutným specifickým pUístupem k 
jejich rozvoji a pro všechna tato území stanoví podrobné podmínky a úkoly pro 
územní plánování, které musí být následnE detailnE naplnEny v územním plánu, 
resp. v regulačních plánech. 
ZÚR dále vymezí plochy a koridory nadmístního a celomEstského významu pro 
dopravní či technickou infrastrukturu, protipovodOová opatUení, územní systém 
ekologické stability či další vybrané celomEstsky významné systémy v území. 
Cílem je pUitom vytvoUit územní podmínky pro fungování a další kvalitativní i 
kvantitativní rozvoj systém] zajiš[ujících fungování hl. m. Prahy jako celku a 
integraci hl. m. Prahy do širších územních struktur sousedního StUedočeského 
kraje, potažmo celého státu. 
Projednávaný Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v podobE, v jaké je 
pUedkládán, naopak pUedstavuje zásadní ohrožení výše uvedené zásadní 
koordinační role ZÚR hl. m. Prahu ve vztahu k územnE plánovací činnosti a 
rozvoji území hl. m. Prahy. Navrhováno je vypuštEní Uady podmínek pro následné 
rozhodování o zmEnách v území a úkol] pro podrobnEjší ÚPD, nEkteré systémy v 
území zakotvené v platných ZÚR hl. m. Prahy jsou bez dalšího zd]vodnEní 
označovány za místního významu a jsou tak navrženy k vypuštEní. Namísto 
snahy o cizelaci, zpUesnEní a doplnEní dalších úkol] pro následné rozhodování o 
zmEnách v území jsou tak robustnost a koordinační role stávajícího znEní ZÚR hl. 
m. Prahy spíše oslabovány. Hrozí tak, že bez návazného územního plánu 
hlavního mEsta nebudou ZÚR hl. m. Prahy samy o sobE pUípadnE schopné sloužit 
jako relevantní podklad pro rozhodování o zmEnách v území. 
Podle platného znEní stavebního zákona skončí platnost současného Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Ěschválený ř. ř. 1řřřě dne ň1. 1Ň. Ň0Ň0. 
MomentálnE v Poslanecké snEmovnE Parlamentu ČR projednávaná novela 
stavebního zákona pUedpokládá prodloužení platnosti všech územních plán] 
schválených pUed 1. 1. Ň007 do konce roku Ň0ŇŇ, tedy o další dva roky. PUijetí a 
účinnost právE projednávané novely stavebního zákona jsou však nejisté a nelze 
s nimi v tuto chvíli s jistotou počítat. 
Praha poUizuje nový Územní plán hl. m. Prahy ĚMetropolitní pláně, jeho poUízení je 
však ve značném časovém prodlení oproti p]vodnE pUedpokládanému 
harmonogramu, a proto je v současné dobE v podstatE jisté, že Metropolitní plán 
nebude účinný pUed uplynutím lh]ty účinnosti současnE platného ÚPSÚ hl. m. 
Prahy, tedy do ň1. 1Ň. Ň0Ň0. S velkou mírou pravdEpodobnosti lze pUedpokládat, 
že Metropolitní plán nebude účinný ani do pUípadné prodloužené lh]ty ň1. 1Ň. 
2022. 
S ohledem na výše uvedené Praha čelí reálné hrozbE, že od 1. 1. Ň0Ň1 nebo od 
1. 1. Ň0Ňň Ěv závislosti na pUípadné účinnosti momentálnE projednávané novely 
stavebního zákonaě bude zcela bez územního plánu. Rozhodování v území se 
pak v tom pUípadE kromE pUíslušných ustanovení stavebního zákona, zejména cíl] 
a úkol] územního plánování, a kromE Pražských stavebních pUedpis] bude Uídit 
právE zásadami územního rozvoje. 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné V. Obsah kapitoly 
aě Vyhodnocení uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na 
základE kterých byly ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení 
pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území 
 
a. 1 Zásadní pUipomínka 
Doporučujeme identifikovat všechny konkrétní nové skutečnosti, vyplývající ze 
zmEn podmínek v uplynulém období a zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení 
konkrétních vliv] identifikovaných nových skutečností na formální obsah i vEcné 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na pUípadnou 
aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR nestačí pouze uvést prostý výčet 
legislativních pUedpis] a dalších dokument], které se v uplynulém období zmEnily. 
Je nezbytné identifikovat zcela konkrétnE jednotlivé podmínky, které se zmEnou 
tEchto pUedpis] a dokument] zmEnily a formulovat vliv tEchto podmínek na 
formální i vEcný obsah ZÚR hl. m. Prahy. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období a také bude doplnEno 
vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území. 
Dále ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné a. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z novel všech 
relevantních právních pUedpis] s účinností v uplynulém období, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Doporučujeme 
pUitom zabývat se kromE uvedené novely vyhlášky č. 45Ř/Ň010 Sb., kterou se 
mEní vyhláška č. 500/Ň006 Sb. dále napU. novelou zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o 
ochranE zemEdElského p]dního fondu, novelou zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích a dalšími, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme mezi legislativními pUedpisy, 
které byly v uplynulém období zmEnEny/aktualizovány a mohly by mít vliv na 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, napU. novelu zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o ochranE 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Návrh aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, který vyplyne za schválené Zprávy, bude 
zpracován v souladu s platnou legislativou. 
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zemEdElského p]dního fondu Ězákony č. 41/Ň015, resp.1Ř4/Ň006 Sb., kterými se 
mEní zákon č. ňň4/1řřŇ Sb.ě, nebo napU. novelu zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích Ězákon č. Ň6Ř/Ň015 Sb., kterým se mEní zákon č. 
1ň/1řř7 Sb.ě, kterým se ruší označení všech „rychlostních silnic“, a mnohé další. 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné a. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. porovnat výsledky prognózy zpracovatele s výsledky projekce z 
ČSÚ, Ň. identifikovat konkrétní nové skutečnosti, které z nich vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedeno, že „je k dispozici 
nová Prognóza vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy“. Není objasnEno, v čem 
se zjištEní nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy liší od 
skutečností, na základE nichž byly zpracované v současné dobE platné ZÚR hl. 
m. Prahy. Není ani objasnEno, zda z nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. 
m. Prahy vyplývají nEjaké konkrétní nároky na Uešení ZÚR hl. m. Prahy. 
UpozorOujeme, že kromE prognózy zpracované pUímo v IPR existuje i Projekce 
obyvatelstva v Hlavním mEstE Praze do roku Ň050 Ěz ledna Ň014ě, zpracovaná 
jedním ze tUí renomovaných prognostických pracoviš[ v ČR - Českým statistickým 
úUadem. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Prognóza byla zpracována Univerzitou Karlovou a jejím podkladem byly data ČSÚ. 
Prognóza byla použita proto, že obsahuje i podrobnEjší údaje než data z ČSÚ. 
Jedná se o údaje o imigraci - pUír]stky obyvatel plynoucími s dostEhování do 
Prahy z ČR i s pUedpokladem stEhování mimo ČR. Jde tedy o prognózu, která Ueší 
komplexnE pUír]stek obyvatelstva ve tUech variantách vývoje do horizontu roku 
Ň050 a tyto pUír]stky i prostorovE distribuuje v rámci obce - hl. m. Prahy. 
Vyplývá z ní, z její stUední varianty, že i nadále bude r]st počet obyvatel Prahy jako 
v posledních cca. Ň0 letech, že je tedy potUeba navržené stavby a zaUízení 
technické, dopravní i občanské vybavenosti realizovat a rozhodnE je neredukovat. 
ObdobnE se nemEní, až na výjimky - a to spíše lokální Ěmístní, na úrovni MČě, 
požadavky na rozvojové plochy, oblasti a osy. 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné a. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zd]vodnit „potUebu provEUení vymezení regionálního a 
nadregionálního ÚSES“, zejména specifikovat konkrétní nové skutečnosti, které 
vyvolávají uvedenou potUebu, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy v oblasti ÚSES. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedena „potUeba 
provEUení vymezení regionální a nadregionální úrovnE ÚSES“. 
Tato potUeba není nijak zd]vodnEna ani jinak objasnEna. Nová potUeba uvedení 
regionální a nadregionální úrovnE ÚSES do souladu s legislativou je ponEkud 
pUekvapivá, protože ÚSES byl do ZÚR hl. m. Prahy nepochybnE zpracován v 
souladu se zák. 114/1řřŇ Sb. a provádEcí vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. Není 
zUejmé, jaké nové skutečnosti pro vymezení regionálního a nadregionálního 
ÚSES vyplývají z “aktuální oborové metodiky”. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné a. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících ze 
schváleného nového Strategického plánu hl. m. Prahy, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme napUíklad Strategický plán 
hlavního mEsta Prahy, schválený Zastupitelstvem hl. m. Prahy Ň4. 11. Ň016. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Nejedná se o novou skutečnost/podmínku. 
Strategický plán, neboli plán rozvoje obce je nástrojem majetkové politiky a 
oborových politik mEsta. 
Nejedná se o nový Strategický plán hl.m. Prahy ale o ůktualizaci Strategického 
plánu Ň00Ř. 
Z výstup] obsažených v aktualizaci Strategického plánu nevyplývá žádná nová 
podmínka, která by mEla být Uešena ůktualizací ZÚR hl.m. Prahy. 
 
 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné a. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení relevantní judikatury správních soud] k 
návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, kterými se vydávají ZÚR, resp. 
aktualizace ZÚR, v uplynulém období, včetnE specifikace konkrétních nových 
skutečností, které z judikatury pro Uešení ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
judikatury správních soud] k návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, 
kterými se vydávají ZÚR, resp. aktualizace ZÚR, v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Právní Uád je v ČR hierarchicky uspoUádán - právo Evropské unie, ústavní 
poUádek, mezinárodní smlouvy, zákonné právní pUedpisy a podzákonné právní 
pUedpisy. Judikatura není pramenem práva. Judikatura upUesOuje výklad zákon], 
ale nejsou to zákony ani podzákonné právní pUedpisy. 
Tato problematika není součástí Zprávy. 
 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné a. 7 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z rozvoje 
StUedočeského kraje v uplynulém období, se zamEUením na koordinaci ZÚR hl. m. 
Prahy se ZÚR StUedočeského kraje a se zohlednEním Integrované strategie pro 
ITI Pražské metropolitní oblasti. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
rozvoje StUedočeského kraje v uplynulém období, zejména pak z rozvoje 
bezprostUedního zázemí hl. m. Prahy. 
V této souvislosti pUipomínáme, že v uplynulém období došlo ke zrušení nEkterých 
částí ZÚR StUedočeského kraje, včetnE napU. zrušení plochy rozvoje letištE Praha 
– RuzynE, silničního okruhu kolem Prahy v severozápadním a severovýchodním 
sektoru či koridoru železniční tratE č. ŇŇ1: úsek Praha – Strančice, s velmi úzkými 
vazbami na území hl. mEsta Prahy. MomentálnE je projednávána ůktualizace č. Ň 
ZÚR StUedočeského kraje, která výše uvedené soudem zrušené části ZÚR 
StUedočeského kraje novE vymezuje. 
Dále pUipomínáme existenci ITI Pražské metropolitní oblasti Ěviz https://rsk-
sk.cz/integrovane- nastroje/iti-prazske-metropolitni-oblasti/). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavky nebudou akceptovány. 
PoUizovaná ůktualizace č. Ň ZÚR StUedočeského kraje je v souladu s platnými 
ZÚR hl.m. Prahy. 
Vyhodnocení koordinace se ZÚR StUedočeského kraje není pUedmEtem Zprávy. 
ITI - Integrované územní investice ĚIntegrated Territorial Investmentsě jsou 
nástrojem EU v rámci programovacího období Ň014-2020, kdy jsou investice 
smEUovány do tzv. Metropolitních region]. V pUípadE Prahy jde o spolupráci se 
StUedočeským krajem a obcemi kolem Prahy, kde ve vymezeném regionu lze 
použít ITI k financování projekt] , ale jen v souladu se strategií ITI pro metropolitní 
region Prahy a StUedních Čech. Jde o nástroj finanční, který je smEUován do tUí 
oblastí Ěškolství, ochrana proti povodním, dopravní stavby- napU. P+Rě a vEtšina 
investic je realizována na území StUedočeského kraje. PUímý vliv ITI na územní 
plánování respektive na aktualizaci ZÚR a jejich naplOování není. 
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68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné a.Ř Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území, včetnE 
formulace závEr], zda zmEny podmínek za uplynulé období vyvolávají 
pUedpokládaný negativní dopady na udržitelný rozvoj území a pUípadnE jaké. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v]bec provedeno 
„vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území“. 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se v této vEci nelze odkázat na 
stanovisko pUíslušného orgánu ochrany životního prostUedí, poUizovatel Zprávy o 
uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy na základE vyhodnocení 
podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, vyhodnotit pUípadný negativní 
vliv tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území. PUíslušný orgán ochrany životního 
prostUedí posuzuje pUípadné negativní vlivy vyplývající ze zmEn podmínek v 
uplynulém období pouze na životní prostUedí, resp. na evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Poslední odstavec v kapitole aě Zprávy bude pUeformulován. 
 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné VI. Obsah kapitoly 
bě Problémy k Uešení v ZÚR vyplývající z územnE analytických podklad] 
 
b.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme kapitolu bě zpracovat d]slednE a UádnE na základE rozboru 
„Problém] k Uešení nástroji územního plánování“ provedeného v kapitole 1111 ň. 
ůktualizace ÚůP hl. m. Prahy. Zvláštní zUetele jsou hodny zejména následující 
„problémy k Uešení nástroji územního plánování“ : 
- ůbsence koordinace rozvoje bydlení a dalších aktivit v rámci mEsta a 
pUímEstského území Ěs. 5ě; 
- neúplná a nedostatečná kapacita dopravní a technické infrastruktury v rámci 
metropolitního regionu a Ěnedostatečnáě návaznost na hlavní evropské sítE Ěs. 5ě; 
- zvýšení významu železnice v regionální dopravE Ěs. 5ě; 
- problém stanovení zd]vodnEného limitu r]stu počtu obyvatel Prahy a jejích 
mEstských částí s ohledem na omezení vyplývající z pUírodních podmínek, zdroj], 
dopravní obsluhy a životního prostUedí Ěs. 7ě; 
- nedostatek les] s ohledem na potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského 
kraje, vysoká rekreační zátEž stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch (s. 7); 
- celkové pUetížení centra mEsta dopravou, nepUíznivé prostorové aspekty 
dopravních staveb Ěs. řě; 
- dlouhodobE nedokončené koncepce významných mEstských lokalit a sídlištních 
založení, nedostatečné využití jejich potenciálu Ěs. řě; 
- vznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené mEstské prostUedí a 
generující zvýšené nároky na dopravní obsluhu Ěs. 11ě; 
- tlak na novou pUevážnE monofunkční zástavbu v nezastavitelném území, kde do 
budoucna není zajištEna kvalitní kolejová veUejná doprava a tím zvyšující se 
nároky na individuální automobilovou dopravu ĚnapU. Šeberov, HrnčíUe, Újezd, 
KUeslice, Pitkoviceě Ěs. 15ě; 
- neexistence značné části Pražského okruhu zp]sobuje pUetrvávající zatížení 
území mEsta tranzitní automobilovou dopravou Ěs. 15ě; 
- absence kvalitních tangenciálních Ěkolejovýchě spojení MHD mezi jihozápadní a 
jižní částí mEsta, mezi severozápadní a severní částí mEsta mimo oblast 
rozšíUeného celomEstského centra, která by pUispEla k odlehčení dopravního 
systému v centru mEsta Ěs. 15ě; 
- chybEjící další kapacitní kolejové propojení v jižní části Prahy s centrem mEsta, 
které by snížilo rozsah autobusové MHD a nabídlo rovnEž alternativní trasu pro 
pUípad opravy Nuselského mostu Ěs. 15ě; 
- nedokončená pUestavba železničního uzlu Praha, omezená kapacita 
železničního uzlu Balabenka ve vztahu k Novému spojení, komplikované 
podmínky pro zkapacitnEní železničního uzlu Praha v centrální oblasti mEsta Ěs. 
15); 
- absence železničního propojení letištE Praha/RuzynE a kvalitního železničního 
spojení Praha–Kladno (s.15); 
- nekoordinovaný postup pUi rozvoji velkých komerčních a logistických aktivit v 
kontaktním území Prahy Ěs. Ň0ě; 
- nedostatečná podpora vzniku polyfunkční struktury mEstské zástavby v 
mEstských a čtvr[ových centrech, která je zárukou lepších podmínek pro 
celodenní bezpečnost Ěs. Ň0ě; 
- vytvoUit podmínky pro posílení vodárenské infrastruktury ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- zajistit územní podmínky pro umístEní potUebných plošných zaUízení a liniových 
vedení elektrizační soustavy Ěs. 17ě; 
- vytvoUit podmínky pro zkapacitnEní plnE菜  vyažených nebo pUeažených lokálních 
ČOV nebo pUepojení na stokový systém hl. m. Prahy ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- a omezovat kompaktní urbanizaci v okrajových částech Prahy a vytvoUit 
podmínky pro možnost realizace protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru (s. 17). 
 
Od]vodnEní 
V kapitole bě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden pouze 
jeden problém vyplývající ze ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. 
m. Prahy. V kapitole 11ň1 ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy je pUitom uvedeno 
celkem 1Ň okruh] problém] k Uešení v územnE plánovacích dokumentacích. 
VýbEr pouze jednoho problému není nijak objasnEn, stejnE tak jako není 
objasnEno, proč se Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nezabývá dalšími 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Kapitola bude rozšíUena a budou konkretizovány problémy vyplývající z aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR hl. m. Prahy Ueší jen vybrané 
problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR náležetě. 
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problémy k Uešení uvedenými v ň. aktualizaci ÚůP hl. m. Prahy relevantními pro 
Uešení v ZÚR. Pro účely vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUitom nejsou 
využity ani „Problémy k Uešení nástroji územního plánování“ formulované pro 
jednotlivé tematické okruhy v kapitole 1111 sekce 1100 „Hodnoty a problémy“ ň. 
aktualizace ÚůP hl. m Prahy. 
Z provedené hlubší analýzy ň. aktualizace ÚůP hl. m Prahy lze s jistotou 
konstatovat, že uvedení jediného problému uvedeného ve ZprávE o uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. m. Prahy není dostatečným vyhodnocením 
problém] k Uešení v ZÚR vyplývajících z ÚůP. 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné VII. Obsah kapitoly 
cě Vyhodnocení souladu ZÚR s Politikou územního rozvoje ČR 
 
c.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
republikovými prioritami územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území stanovenými v Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1, 
schválené vládou ČR dne 15. 4. Ň015. Požadujeme Ň. formulovat konkrétní 
požadavky na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1. PUitom Požadujeme 
zamEUit se na návrh implementace novE stanovených republikových priorit č. 
Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uvedeno prosté konstatování, 
že „v rámci zpracování ůktualizace ZÚR bude provEUen soulad s republikovými 
prioritami PÚR ČR“. To nelze považovat za naplnEní požadavku § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. „vyhodnotit soulad ZÚR s politikou územního rozvoje“. Konstatování 
pUitom pUedjímá, že platné ZÚR hl. m. Prahy nejsou v souladu s PÚR ČR a že je 
tak nutné poUídit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Návrh na poUízení aktualizace ZÚR 
pUitom má vyplynout až z povedeného vyhodnocení souladu ZÚR s platnou 
Politikou územního rozvoje ČR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné c. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
obecnými kritérii a podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro 
územní plánování uvedenými v čl. ĚňŘě a v čl. Ěňřě PÚR ČR ve znEní její 
ůktualizace č. 1. 
Požadujeme Ň. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
úkoly pro územní plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro 
Metropolitní rozvojovou oblast Praha. 
 
Od]vodnEní 
Nelze se spokojit se závEry vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s vymezením 
rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí dle PÚR ČR, které se 
omezují na požadavek na pUejmenování rozvojové oblasti OB1. 
UpozorOujeme, že v ůktualizaci č. 1 PÚR došlo k aktualizaci a doplnEní nEkterých 
obecných kritérií a podmínek pro rozhodování o zmEnách v území uvedených v čl. 
ĚňŘě a úkol] pro územní plánování uvedených v čl. Ěňřě PÚR ČR. 
UpozorOujeme dále, že v ůktualizaci č. 1 PÚR ČR byly pro Rozvojovou 
metropolitní oblast Praha stanoveny novE tUi úkoly pro územní plánování. Návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR se má mimo jiné zabývat i vyhodnocením plnEní úkol] 
pro územní plánování stanovených v PÚR ČR pro pUedmEtnou Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, by[ by mElo být konstatováno, že nEkterý z úkol] pro 
územní plánování dosud nebyl zodpovEdnými orgány splnEn ĚnapU. že zatím 
nebyla poUízena požadovaná územní studieě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
1. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s obecnými kritérii a 
podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro územní plánování 
stanovenými v platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy 
součástí od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEno jaké články jsou oproti PÚR ČR Ň00Ř v platné PÚR 
zmEnEny. 
Ň. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s úkoly pro územní 
plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné c.ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení pUípadných širších územních vliv] vymezení 
nové rozvojové osy OS5a Rozvojová oblast Praha – Jihlava v ůktualizaci č. 1 
PÚR ČR na strukturu, infrastrukturu a obslužnost území hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
UpozorOujeme, že v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR ke zmEnE zaUazení území hl. 
m. Prahy ve struktuUe osídlení ČR, byla novE vymezena rozvojová oblast OS5a 
Rozvojová oblast Praha – Jihlava podél dálnice D1. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Tato osa se území hl.m Prahy netýká v souladu s vymezením rozvojové osy OS5a 
v PÚR ČR, v platném znEní: "Obce mimo rozvojové oblasti s výraznou vazbou....". 
Celé území Hl.m. Prahy je v PÚR ČR, v platném znEní, vymezeno jako rozvojová 
oblast OB 1 Metropolitní rozvojová oblast Praha. 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné VIII. Obsah kapitoly 
dě Vyhodnocení návrh] mEstských částí na aktualizaci ZÚR 
 
d.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zapracovat do kapitoly dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
kromE požadavk] mEstských částí uplatnEných v rámci projednání návrhu Zprávy 
o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy rovnEž návrhy a podnEty na aktualizaci ZÚR hl. 
m. Prahy týkající se jednotlivých mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 
Požadujeme k tomu využít zejména bohatou agendu pr]bEžných konzultací 
rozpracovaného návrhu nového Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s 
mEstskými částmi. 
 
Od]vodnEní 
V kapitole dě Zprávy o uplatOování ZÚR se obvykle kromE požadavk] mEstských 
částí uplatnEných ve lh]tE pro projednání Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
uvádEjí též návrhy a požadavky mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
PoUizovatel neobdržel žádné požadavky MČ na aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy. 
Vzhledem k rozdílní podrobnosti ÚP a ZÚR není možné pUipomínky vznesené v 
rámci konzultací k novému Územnímu plánu hl.m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě 
použít k Zásadám územního rozvoje hl.m  Prahy. Tyto konzultace probíhaly nad 
rámec zákonem stanoveného postupu mezi zpracovatelem ÚPD a MČ, bez účasti 
poUizovatele. Tato jednání se týkala pouze návrhu Uešení Metropolitního plánu a 
byla mimo proces poUizování ÚPD. 
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územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR v uplynulém období. Je 
nepochybné, že Uada návrh] na aktualizaci ZÚR z pohledu mEstských částí 
jednoznačnE vyplývá napU. z konzultací rozpracovaného návrhu nového 
Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s mEstskými částmi. 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné IX. Obsah kapitoly 
eě Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR, vč. požadavk] 
na VVURÚ, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování nových 
ZÚR, vč. požadavk] na VVURÚ 
 
e.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUed vlastní formulací požadavk] a podmínek pro zpracování návrhu 
aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR zpracovat UádnE a úplnE 
kapitoly aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR musí být vždy formulována na základE 
podrobného a úplného vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období 
zpracovaného v kapitolách aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR. ZávEry 
vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě, 
bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR jsou základním podkladem pro formulaci 
dalšího postupu, včetnE konkrétních požadavk] a podmínek pro zpracování 
návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR. 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedené v kapitolách aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je neúplné a není proto dostatečné pro 
formulaci jednoznačných a zd]vodnitelných požadavk] a podmínek pro 
zpracování návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v podrobnosti náležející dokumentaci ZÚR doplnEny kapitoly aě, 
bě, cě a dě dle uplatnEných vyjádUení, pUipomínek a požadavk]. 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné e. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme na úvod kapitoly eě doplnit stručné shrnutí hlavních závEr] a zjištEní 
z kapitol aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, včetnE porovnání 
možností dalšího postupu a zd]vodnEní, proč je požadovaná právE aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy a v jakém rozsahu. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola e) Zprávy o uplatOování ZÚR má mimo jiné na základE vyhodnocení 
uplatOování ZÚR provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR 
objasnit závEry vyhodnocení zmEn podmínek v území v uplynulém období a 
navrhnout a zd]vodnit další postup územnE plánovací činnosti ve vztahu k ZÚR 
Ěbez požadavk] na úpravu Uešení ZÚR / požadavky na aktualizaci ZÚR / 
požadavky na poUízení zcela nových ZÚRě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Vzhledem k tomu, že ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé 
schválené Zprávy body aě až hě, nebudou hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě 
Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné e. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zakomponovat do požadavk] na zpracování aktualizace ZÚR nebo 
nových ZÚR d]slednE všechny požadavky na formální i vEcné Uešení ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývající z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má v souladu s § ř Vyhlášky č. 500/Ň006 
Sb. obsahovat požadavky na všechny úpravy ZÚR. Tada závEr] a zjištEní z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období uvedených v 
kapitolách aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v kapitole 
e) uvedena. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Jak bylo uvedeno výš  Ěviz. pUedchozí odstavecě, vzhledem k tomu, že ůktualizace 
ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé schválené Zprávy body aě až hě, nebudou 
hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné e. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme striktní a definitivní požadavky na úpravy textu ZÚR zobecnit a 
ponechat tak dostatečnou volnost zpracovateli a poUizovateli aktualizace ZÚR pro 
provEUení úprav text] v potUebných vEcných souvislostech. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR obsahuje v bodech ň., 4. a 5. zcela striktní 
a definitivní požadavky na dílčí formulační zmEny textu, uvedené jako vlastní 
zmEnový text aktualizace ZÚR. Takový postup je v praxi dosti neobvyklý, návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR tak zcela nepodloženE a neod]vodnEnE pUedjímá 
vlastní vEcné Uešení aktualizace ZÚR a výsledek procesu poUizování aktualizace 
ZÚR a nedává tak projektantovi ani poUizovateli aktualizace ZÚR možnost 
potUebné zmEny textu v rámci procesu zpracování aktualizace ZÚR d]kladnE 
provEUit a promyslet ve všech potUebných vEcných souvislostech. 
UpozorOujeme, že takto striktní a definitivní pojetí požadavk] na formulační 
úpravy textu ZÚR v rámci Zprávy o uplatOování ZÚR zakládá reálný problém pUi 
vypoUádání souladu Uešení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy s požadavky na 
aktualizaci ZÚR v pUípadE, kdy se nakonec jednotlivé formulace textu ZÚR v 
návrhu aktualizaci ZÚR zmEní a když se zpracovatel od nich tedy jakkoli odchýlí 
Ěcož lze pUedpokládatě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude zapracován. 
- Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné e. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy z výše uvedených právních pUedpis] a ÚůP Ěviz též kapitola bě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahyě, včetnE specifikace konkrétních 
požadavk] na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden požadavek na 
„opravy a upUesnEní v textové a grafické části ve smyslu zákona č. ň50/Ň01Ň Sb. 
Ěnovela stavebního zákonaě, platného znEní vyhlášky č. 500/Ň006 Sb., ÚůP hl. m. 
Prahy a Pražských stavebních pUedpis]“ a dále „upUesnEní formulací textové části 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 
Problematiku ÚůP Ueší kapitola bě, která bude rozšíUena a budou konkretizovány 
problémy vyplývající z aktualizací ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR 
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a formální úpravy výkres].“ Není zUejmé, o jaké konkrétní opravy se má jednat, v 
jakém rozsahu a s jakými dopady na vEcné i formální Uešení ZÚR. 

hl. m. Prahy Ueší jen vybrané problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR 
náležetě. 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné e. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývají z republikových priorit územního plánování, jejichž znEní bylo 
podstatnEji upraveno nebo novE doplnEno v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR. 
PUitom Požadujeme zamEUit se zejména na návrh implementace novE 
stanovených republikových priorit č. Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní 
republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden toliko obecný 
požadavek zohlednit v 1. kapitole ZÚR hl. m. Prahy priority stanované v PÚR ČR. 
Vycházíme z pUedpokladu, že současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1, byly vydány v souladu s tehdy platnou PÚR ČR z roku Ň00Ř. V 
uplynulém období, konkrétnE 15. 4. Ň015, byla vydána ůktualizace č. 1 PÚR ČR, 
ve které bylo podstatnEji aktualizováno nebo novE doplnEno znEní následujících 
republikových priorit územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území: 
(14a), (16), (16a), (17), (20a), (23), (24), (24a) a (29). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 
 
 
 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné e. 7 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR navrhuje v bodE Ň. bez náhrady zrušit 
kapitolu Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
„Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy“ s od]vodnEním, že její jednotlivá 
ustanovení jsou obsažena v jednotlivých konkrétních kapitolách ZÚR. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, která ustanovení kapitoly Ň. současnE 
platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou obsažena v 
konkrétních kapitolách ZÚR hl. m. Prahy nebo jsou s nimi v rozporu, zejména s 
ohledem na nezbytnost dosažení souladu obsahu ZÚR hl. m. Prahy s platnou 
legislativou. 
 
Od]vodnEní 
Toto obecné od]vodnEní nelze považovat za adekvátní, protože ustanovení 
kapitoly Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
jsou aplikovaná bez rozdílu na celém území hl. m. Prahy, zatímco jednotlivé 
konkrétní kapitoly současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 vymezují podmínky pro vymezená území hl. m. Prahy Ěspecifické 
oblasti nadmístního a celomEstského významu, transformační oblasti, nadmístnE 
významné rozvojové osy a oblastiě. Součástí kapitoly Ň. současnE platných ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou ustanovení naplOující základní 
požadavky pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb.: zejména odst. 1 písm. aě 
„stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území včetnE zohlednEní priorit stanovených v Politice územního rozvoje“; odst. 1 
písm. eě „upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území kraje“; a odst. 1 písm. hě „stanovení 
požadavk] na koordinaci územnE plánovací činnosti obcí a na Uešení v územnE 
plánovací dokumentaci obcí, zejména s pUihlédnutím k podmínkám obnovy a 
rozvoje sídelní struktury.“ Je možné, že nEkterá ustanovení v kapitole Ň. jsou 
duplicitnE obsažena v kapitole Ř. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy Ěv ní jsou 
také nEkteré celomEstské zásadyě, ale u nich tUeba duplicitu prokázat, a to 
srovnáním formulací jednotlivých konkrétních zásad. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné e.Ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 7 vEnovaném 
„ZpUesnEní ploch a koridor] vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridor] 
nadmístního a celomEstského významu“ stanovuje nezbytnost provEUení a 
nového vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. Požadujeme 1. 
doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUehled zmEnEných 
metodických a legislativních podmínek a vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy, které zd]vodní potUebu provEUení vymezení ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni na území hl. m. Prahy. Ň. v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy požadujeme uvést konkrétní požadavky a podmínky pro aktualizaci 
vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. 
 
Od]vodnEní 
PotUeba nového vymezení ÚSES ovšem z obsahu kapitoly cě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nevyplývá. Je pUitom argumentováno nutností uvést 
vymezení systému ÚSES do souladu „s legislativním rámcem, oborovými 
metodikami a reálnými podmínkami v území“. V kapitole aě „Vyhodnocení 
uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na základE kterých byly 
ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území“ Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy potUebu provEUení vymezení ÚSES na 
nadregionální a regionální úrovni konstatuje bez uvedení zmEn legislativních a 
metodických podmínek, na základE kterých byl ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni vymezen v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 a/nebo vyhodnocení zkušeností pUi uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, 
ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Zd]vodOování zmEn konkrétních prvk] 
regionálního ÚSESpotUebou „uvedení dosouladu s legislativnímrámcem“ 
považujeme za zavádEjící, protože stávající podoba ÚSES byla do platného 
územního plánu začlenEna v souladu se zákonem č. 114/1řřŇ Sb. i provádEcí 
vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. ObdobnE považujeme za zavádEjící odkaz na „aktuální 
oborovou metodiku“, nebo[ fakt jejího vydání sám o sobE nelze považovat za 
argument pro zpochybnEní platného ÚSES nota bene pouze jeho vybraných částí. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
(aktualizaceě vymezení ÚSES. 
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68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné e. ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE Ř. navrhuje pUi 
upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot, že tyto územní podmínky budou pUi aktualizaci „upraveny s 
ohledem na požadavek hospodárného a intenzivního využití zastavEného území s 
d]razem na využití ploch brownfields a ploch pUestavby a s ohledem na 
požadavek omezit rozšiUování zastavitelného území do krajiny” a že podkladem 
pro úpravu tEchto podmínek budou využity výsledky poUizovaných aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají ve vztahu k 
podmínkách koncepce ochrany a rozvoje hodnot území hl. m. Prahy pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na aktualizaci ZÚR 
hl. m. Prahy ve vztahu k podmínkám koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy tímto bodem implikuje, že existující 
koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 je nedostatečná, aniž toto prokázal ve svých kapitolách aě, až dě. 
ZároveO v bodE e/Ň navrhuje bez náhrady zrušit kapitolu Obecných zásad 
územního rozvoje hl. m. Prahy. Není proto zjevné, do jakých kapitol ZÚR hl. m. 
Prahy a jakým zp]sobem budou výše zmínEné úpravy zapracovány a k jak 
rozsáhlým a podstatným zmEnám ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 
1 v by d]sledku navržených úprav mElo dojít. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Ve ZprávE není uvedeno, že existující koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR 
hl. m. Prahy je nedostatečná a bude tudíž mEnEna. 
V tomto bodu se jedná pouze o úpravu kapitoly Ř - UpUesnEní územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních a civilizačních hodnot v platných 
ZÚR, vzhledem k podrobnosti dokumentace ZÚR, s využitím ůktualizace ÚůP a 
také v d]sledku revize Kapitoly Ň. Nejedná se o zmEnu koncepce, ale pouze o 
formulační úpravu. 
Jak již bylo uvádEno v pUipomínkách výše, Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné e.10 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ř. konstatuje, že obsah 
kapitoly bude naplOovat požadavky Evropské úmluvy o krajinE. Česká republika 
podepsala Evropskou úmluvu o krajinE ve Štrasburku ŇŘ. listopadu Ň00Ň. 
Požadujeme 1. pUednE doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 
s Evropskou úmluvou o krajinE a specifikovat, v čem se ve vztahu k Evropské 
úmluvE o krajinE zmEnily podmínky, na jejichž základE byly současné platné ZÚR 
hl. m. Prahy vydány. 
Ň. v návaznosti na vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní 
Aktualizace č. 1 s Evropskou úmluvou o krajinE požadujeme ve formulaci bodu ř. 
kapitoly eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnE specifikovat, jaké 
konkrétní požadavky a podmínky vyplývají na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do 
souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Česká vláda usnesením č. 104ř/Ň00Ň z Uíjna Ň00Ň uložila ministerstvu životního 
prostUedí, ministerstvu zemEdElství, ministerstvu kultury, ministerstvu pro místní 
rozvoj a ministerstvu školství, mládeže a tElovýchovy, aby zabezpečila 
uplatOování úmluvy v praxi. Vymezit typy krajin podle stanovených cílových 
charakteristik a stanovit cílové charakteristiky kraji, včetnE územních podmínek 
pro jejich zachování nebo dosažení, v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE č. 
1ň/Ň005 Sb. m. s., vyplývá z pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. již od roku 
Ň007. Máme tak za to, že i současnE platné ZÚR hl. m. Prahy mEly být 
zpracovány v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE. Z bodu ř. Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není s ohledem na výše uvedené zUejmé, v čem 
současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 neodpovídají 
Evropské úmluvE o krajinE a jaké konkrétní požadavky a podmínky na uvedení 
ZÚR hl. m. Prahy do souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
ZÚR hl.m. Prahy v platném znEní nejsou v rozporu s Evropskou úmluvou o krajinE. 
Vzhledem k nové metodice - Metodika pro poUizování a zpracování zásad 
územního rozvoje v kontextu Evropské úmluvy o krajinE ĚČZÚ v Praze, Fakulta 
životního prostUedí; 6.1.Ň014ě- je v návrhu Zprávy navržena aktualizace pUíslušné 
kapitoly 9. 
 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné e.11 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 10. konstatuje potUebu 
provEUení rozsahu veUejnE prospEšných staveb a opatUení dle „zmEn v 
aktualizovaných částech ZÚR“. Požadujeme ve formulaci bodu 10. kapitoly eě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, v návaznosti na vyhodnocení uplatOování 
ZÚR v uplynulém období provedeném v kapitolách aě až dě konkrétnE 
specifikovat, jaké konkrétní VPS a VPO mají být pUedmEtem provEUení v 
aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodu ň. explicitnE nenavrhuje 
konkrétní zmEny v kapitolách vEnujících se rozsahu VPS a VPO. ZároveO ovšem 
v bodech 5. a 6. uvádí výčet koridor] technické a dopravní infrastruktury, u nichž 
by mElo dojít ke zmEnE zp]sobu zapracování do aktualizovaných ZÚR hl. m. 
Prahy,v bodE 7. zd]vodOuje potUebu zmEn ve vymezení ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni, včetnE uvedení nEkterých konkrétních prvk], u nichž se 
pUedpokládají zmEny ve vymezení. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
VPS budou odstranEny u již realizovaných prvk] dopravní infrastruktury napU. 
prodloužení metra trasy ů do Motola - Z/50Ň/DM. U prvk] technické infrastruktury -  
bude grafické vymezení prvk] VPS upraveno, dle aktuálních podklad]. 
VPO budou upraveny v celé kapitole ÚSES, dle nového vymezení. 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné e.1Ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje zrušit bez 
náhrady nadmístní rozvojové oblasti 
- R/1 ŠtErboholy – Dolní MEcholupy – Dubeč a 
- R/1 LetOany – Avia. 
Požadujeme ve formulaci bodu ň. kapitoly eě vyjasnit, zda a v jakém rozsahu má 
být kapitola ň. ZÚR hl. m. Prahy upravena. Zd]vodnEní nezbytnosti úprav 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí území hl. m. Prahy by pUitom mElo 
vycházet z výsledk] zjištEní kapitol aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
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Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období obsažené v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k potUebE nového 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí nevyjadUuje. Není proto zjevné, z 
jakých d]vod] by mElo dojít k vypuštEní tEchto kapitol ze ZÚR hl. m. Prahy. 

V kapitole ň jsou navrženy ke zrušení rozvojová oblast ň.1.1 a transformační 
oblast ň.Ň.1. U oblasti ň.1.1. ŠtErboholy - Dolní MEcholupy - Dubeč ĚR/1ě došlo k 
nenaplnEní pUedpoklad], které byly potUebné k rozvoji tzv. Východního mEsta. Jde 
zejména o ukončení trasy metra v Depu HostivaU Ětedy nenapojení rozvojové 
oblasti na kapacitní dopravu - metroě, pUehodnocení dosavadního vývoje, kdy v 
tomto území je udržitelnEjší rozvoj jednotlivých mEstských částí se zachováním 
pUímEstského charakteru, což souvisí s rozvojem v jiných částech Prahy a 
naplnEním potenciálu v transformačních plochách uvnitU Prahy. ZároveO je tímto 
krokem u rozvojové oblasti ň.1.1. sledována i ochrana otevUené krajiny, zvýšení 
rekreačního potenciálu ve východní části mEsta s využitím prvk]m okolo vodní 
nádrže Slatina která má pUírodE blízký charakter a je významná i z hlediska 
ochrany pUírody. 
U oblasti ň.Ň.1. LetOany -ůvia ĚT/1ě nedošlo k naplnEní očekávání a území je stále 
využíváno Ěz vEtší částiě k produkci, skladování a obchodu, nelze tedy naplnit 
pUedpoklad transformace území v plnohodnotnou mEstkou čtvr[. Naopak je 
potUeba v Praze zachovat plochy pro výrobu, obchod a skladování - jejich úbytek 
Ěsouvisející i s ochranou bydlení a limity, které potom plynou na okolní výstavbuě 
m]že mít negativní vliv na zásobování, city logistiku i hospodáUství mEsta v 
dlouhodobém horizontu. 
 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné e.1ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. obsahuje požadavek 
na zrušení ř rozvojových oblastí zelenE z celkových 11 rozvojových oblastní 
zelenE vymezených v ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Platné 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom explicitnE konstatují, že jedním z celomEstských 
problém] k Uešení nástroji územního plánování je „nedostatek les] s ohledem na 
potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského kraje, vysoká rekreační zátEž 
stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch“ Ěkap. 1111, s. 7ě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní vEtšiny rozvojových 
oblastí zelenE, zejména s ohledem na zásadní význam ZÚR hl. m. Prahy pro 
koordinaci systému sídelní i krajinné zelenE na území hl. m. Prahy v poUizovaném 
novém Územním plánu Prahy ĚMetropolitním plánuě. PUípadné vypuštEní vEtšiny 
rozvojových oblastí zelenE musí vyplynout z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE zd]vodnEno, mj. s ohledem na 
problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR Prahy se v kapitolách aě až dě k rozvojovým 
oblastem zelenE pUitom v]bec nevyjadUuje. Není proto zUejmé, na jakém základE 
bylo stanoveno, že se jedná o lokality „spíše lokálního významu“, vzhledem k 
tomu, že rozvojové oblasti zelenE navržené ke zrušení, zasahují na území více 
mEstských částí hl. m. Prahy. Podle hrubého odhadu odečtem z pUíslušného 
výkresu platných ZÚR hl. m. Prahy je rozloha jednotlivých oblastí navržených ke 
zrušení cca 40 – 100 ha. To rozhodnE nesvEdčí jejich údajnému „spíše lokálnímu 
významu“. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné e.14 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. zp]sobem mEní 
zp]sob vymezení, rozsah a prostorové uspoUádání stávající Specifické oblasti 
celomEstského centra. Specifická oblast celomEstského centra je v kap. 4.1. ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. vymezena takto: „Oblast stávajícího 
celomEstského centra zahrnuje území Památkové rezervace v hlavním mEstE 
Praze ĚPPRě a navazující části historických čtvrtí Vinohrady, Smíchov, Holešovice 
a Karlín Ě…ě”. 
Požadujeme ponechat současné vymezení Specifické oblasti celomEstského 
centra. Návrh na rozšíUení území Specifické oblasti celomEstského centra zcela 
popírá princip polycentrického uspoUádání Prahy, když neod]vodnEnE neúmErnE 
plošnE rozšiUuje území vlastního celomEstského centra. 
 
Od]vodnEní 
Území LibnE a Vysočan, která mají být podle návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy do Specifické oblasti CelomEstského centra doplnEna, na území PPR 
nenavazují a ani s ním nijak úzce nesouvisí. Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy se pUitom k potUebE nového vymezení SO na území hl. m. Prahy v 
kapitolách aě až dě nevyjadUuje. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu SO 
stávajícího celomEstského centra vyvolán. Jedním z princip] udržitelného rozvoje 
hl. m. Prahy uvedených v platných ÚůP ĚŇ014ě je pUitom „Podpora 
hierarchizované polycentrické struktury mEsta“. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Vymezení celomEstského centra je chápáno jako vymezení hierarchicky 
nejvyššího centra, které by mElo v čase nar]stat co do kvality i kvantity rozvoje 
Prahy. CelomEstské centrum nelze vnímat v Ň1. století úzce, tedy jen jako 
Pražskou památkovou rezervaci a tEsnE pUilehlá území. S rozvojem Prahy i po 
roce 1řŘř narostl počet obyvatel, dojíždEjících i student], kteUí zpravidla využívají 
právE centrum mEsta. K odlehčení tlaku na rozvoj uvnitU PPR je potUeba učinit 
nEkolik krok], mezi které patUí i rozšíUení celomEstského centra. Tím ale není 
porušena polycentričnost mEsta - resp. rozvoj lokálních center s místní 
vybaveností. Území LibnE a Vysočan vykazuje značný transformační potenciál a 
jde o území, které je dobUe napojeno na systémy veUejné dopravy a nachází se v 
blízkosti historického jádra Prahy. Jde o podporu kvalitní transformace s cílem 
zajištEní adekvátních služeb pro hlavní mEsto jako celek a tím ke zlepšení živote 
jeho obyvatel i návštEvník], v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné e.15 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. obsahuje požadavky 
na konkrétní formulační zmEny v kapitolách 
- 4.ň.Ň Radotínské údolí Ězrušení úkol] navrhnout postupné rekultivace lom] a 
návaznost na pUilehlou část Pražského regionu pro podrobnEjší ÚPDě, 
- 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol Ězrušit úkol pro podrobnEjší ÚPD vyUešit 
nárazníkové pásmo mezi obytnými a pUírodními plochamiě a v 
- 4.5 Údolní niva Vltavy a Berounky ĚnovE chránit prostorový charakter nábUeží a 
pr]hledy, nikoliv již panorama mEstaě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky nebudou akceptovány. 
ůd. 4.ň.Ň. Radotínská jezera - Nástroji podrobnEjší ÚPD nelze dosáhnout 
rekultivace lom]. Není upuštEno od rekultivace lom] v této oblasti, podmínka je 
obsažena v bodE cě v Podmínkách pro následné rozhodování o zmEnách v území. 
ZÚR Ueší z principu návaznosti na okolí, tedy i na pUilehlou část Pražského 
regionu, proto je tato podmínka nadbytečná. 
Ad. 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol - Jde o území, které je zaUazeno do zastavEného 
území v souladu se SZ, uvedené území je součástí intravilánu 1ř66. Požadavek 
nárazníkového pásma není možné vzhledem k současnému stavu území Uešit, v 
blízkosti se nacházejí již realizované soudobé obytné soubory, areál golfu apod. a 
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kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na zmEny textové části nejsou zd]vodnEny v jednotlivých 
požadavcích, ani v obsahu kapitol aě až dě návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 na s. 7 konstatují „nedostatečné 
zajištEní územní ochrany pUírodnE hodnotných ploch“; „nedostatečné vazby do 
StUedočeského kraje“ a „nedostatečnou ochranu krajinných dominant a pohledovE 
exponovaných svah], podílejících se na jedinečnosti obrazu mEsta“ a potUebu 
jejich Uešení nástroji územního plánování. Není zUejmé, jakým zp]sobem mají 
navržené zmEny ZÚR hl. m. pUispEt Uešení výše zmínEných problém]. 

na jižní stranE bude navazovat na stávající zástavbu Radlická radiála. Ochrana 
uvedených území je stanovena pUíslušnými vyhláškami pUírodních park]. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
ůd.4.5. Údolní niva Vltavy a Berounky - text týkající se: „ochrana panoramatu 
mEsta" bude z kapitoly 4.5. odstranEn. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou 
zásadu bude uvedený text součástí kapitoly Ň - Obecné zásady.  

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné e.16 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. navrhuje z textu 
všech specifických oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE společenských 
Ěkap. 4.Ň. ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1.ě vyjmout z úkolu pro 
podrobnEjší ÚPD „vyUešit dopravní obsluhu území pUi preferování dopravy 
hromadné“ preferenci hromadné dopravy. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom v kapitole 1111 na s. 15 doporučují ÚPD „upUednostnit 
výstavbu kolejových systém] veUejné hromadné dopravy“ a „vytvoUit prostorové 
podmínky pro výstavbu tramvajových tratí“. Vzhledem k tomu, že vyjímané články 
naplOují čl. Ň4 PÚR ČR a kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
se k dopravní obsluze oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE 
společenských nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
V oblasti 4.Ň.Ň LetOany ĚSO/Ňě je požadavek preferování dopravy hromadné je již v 
tomto území pUekonán. Jedná se o území, kde je realizováno metro C - zastávka 
LetOany. Proto je tento bod vypuštEn. V ostatních specifických oblastí osvEtových, 
vzdElávacích a rekreačnE společenských bude požadavek odstranEn. PodrobnEjší 
územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE všechny zp]soby 
dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole 2. 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné e.17 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitol 
- 3.1.2 (Barrandov – Slivenec R/2), 
- ň.1.ň ĚZápadní mEsto R/ňě, 
- 3.2.3 ĚVysočany, T/ňě, 
- 3.2.4. (Bohdalec-Slatiny T/4) 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD body, pUedepisující podrobnEjší ÚPD Uešit odtokové pomEry z území a 
protipovodOová opatUení nestavebního charakteru. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se pUitom k problematice 
vodního hospodáUství a protipovodOové ochrany na malých vodních tocích 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 Ěs.15ě uvádí jako problém k 
Uešení ÚPD v oblasti technické infrastruktury “VytváUet pUedpoklady pro bezpečné 
a účelné Uešení likvidace srážkových vod.” a “Vymezit plochy vodních nádrží a 
suchých poldr] jako opatUení proti povodním, a naopak jako opatUení k nadlepšení 
bezdeštných pr]tok] zejména u drobných vodních tok].“, čímž smEUují k naplnEní 
požadavk] čl. Ň5 PÚR ČR. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteru) budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových a transformačních oblastí. 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné e.Ň0 Zásadní pUipomínka 
Kapitola e) Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6ě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD požadavek na minimalizaci dopravy generované navrhovaným funkčním 
využitím a na provEUení Uešení Masarykova nádraží. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR 
hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. 
Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPD potUebu zvýšení významu železnice v regionální 
dopravE Ěs. 5ě a celkové pUetížení centra mEsta dopravou Ěs. řě a kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice transformační oblasti 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Bod cě v Úkolech pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci bude vypuštEn. 
Navržená úprava reaguje na probEhlé zmEny v koncepci i reálné kroky, které se s 
územím Masarykova nádrží pojí. Území Masarykova nádraží se nachází v 
centrální části mEsta, ale je zároveO napojeno na nEkolik typ] veUejné dopravy - 
železnice, metro, tramvaj a pUedpokládá se nová koncepce, a to vznik terminálu 
spojujícímu centrum mEsta s letištEm. Z tohoto d]vodu nelze nadále uvažovat o 
tom, že lze redukovat v maximální možné míUe dopravu generovanou. 
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Masarykovo nádraží nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu 
formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné e.Ň1 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje zmEny v 
nadUazeném komunikačním systému hl. m. Prahy. Kapitoly vEnované 
nadUazeného systému se podle Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy mají 
pouze pUesunout do jiné kapitoly ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy struktury textu ZÚR hl. m. Prahy ve vztahu k 
nadUazenému systému a zd]vodnit, čím jsou tyto úpravy textu vyvolány. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat, zda se jedná o zámEr na aktualizaci vEcného Uešení nebo toliko 
formální úpravu dokumentace ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Zpráva 
Prahy k problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není 
zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Od zamýšlené úpravy textu, který se mEl týkat úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, bylo upuštEno. ČlenEní dopravního infrastruktury nebude v 
aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy mEnEno. 
 
 
 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné e. ŇŇ Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje vypustit v 
kapitole 5.1.1 bod požadující ovEUení trasy Vysočanské radiály v úseku Kbelská – 
Balabenka. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy Vysočanské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] celomEstského systému v d]sledku 
provEUení vybraných radiál dopravními modely a vývoji zatížení jednotlivých 
komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
Územní rezerva Vysočanské radiály v úseku Kbelská – Balabenka nebude již dále 
sledována, dojde k využívání stávající komunikační sítE. 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné e.Ňň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje v kapitole 
5.1.Ň.5 v úkolech pro podrobnEjší ÚPD vymezit koridor rezervy BUevnovské 
radiály namísto koridoru BUevnovské radiály. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy BUevnovské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
PUevedení návrhového prvku koridoru BUevnovské radiály do územní rezervy bude 
v rámci zpracování návrhu aktualizace ZÚR provEUeno na základE dopravního 
modelu včetnE dopad] na širší území. Pokud dopravní model potvrdí potUebnost 
BUevnovské radiály bude tento koridor v návrhovém prvku zachován, v opačném 
pUípadE bude tento koridor pUeUazen do územní rezervy. 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné e.Ň4 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje následující 
zmEny v grafické části ZÚR hl. m. Prahy bez zmEn souvisejících kapitol ZÚR: 
- vypuštEní koridoru územní rezervy Vysočanské radiály ĚpUi současném 
ponechání kap. 5.1.Ň.4 Vysočanská radiálaě; 
- pUevedení Prosecké radiály z koridoru pro upUesnEní v rámci ÚP na koridor s 
celomEstským významem Ěbez adekvátních úprav kapitoly 5.1.Ň.7 Radiály 
Chodovská, Chuchelská, Prosecká a ŠtErboholskáě; 
- úpravy vedení koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a 
Troja Ěkap. 5.6.1 Koridory tramvajové dopravyě. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené zmEny v nadUazeném komunikačním systému mEsta, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím 
jsou uvádEné požadavky na zmEny grafické části ZÚR hl. m. Prahy vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
- V textové části bude upravena pUíslušná kapitola týkající se problematiky 
Vysočanské radiály. 
Jak bylo uvedeno v pUipomínce výše, dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] 
celomEstského systému v d]sledku provEUení vybraných radiál dopravními modely 
a vývoji zatížení jednotlivých komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
- U Prosecké radiály vzhledem k upuštEní od úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, nebude grafické Uešení mEnEno. 
- U koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a Troja se 
jedná pouze o zmEny grafické části. Textové část v kap. 5.6.1 Koridory tramvajové 
dopravy nebude mEnEna. 
Koridory tramvajových tratí jsou provEUeny a úpravy reagují na zmEny v území 
vyvolané zejm. implementací ÚPD Ěvýstavbou, realizací zámEr]ě. 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné e.25 
Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje z grafické 
části ZÚR hl. m. Prahy vypustit koridory VVN 110 kV a provEUit zobrazování 
koridor] plynovod] Ěbez udání kategorie, pravdEpodobnE, v souladu s kap. 6.Ň.6 
VTL a VVTL). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky bude částečnE akceptovány. 
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Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v zobrazení ploch a koridor] technické 
infrastruktury, včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a 
uvedení podklad] a požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými 
jsou zamýšlené úpravy vyvolány. 
    
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice zobrazování vedení koridor] technické infrastruktury nevyjadUují, 
není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

Jedná se pouze o úpravy grafické části, textová část tEchto kapitol nebude 
mEnEna. 
Pro lepší pUehlednost budou upraveny legendy a grafické znázornEní koridor] 
VVN 110 kV v grafické části aktualizace ZÚR. 
Vedení VTL plynovodu budou v grafické části upravena dle aktuálních podklad]. 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné e.Ň6 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje v kapitole 
6.Ň.ň.Ň ĚDrobné vodní tokyě zrušit v úkolech pro podrobnEjší ÚPD požadavek na 
vymezování veUejnE prospEšných protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru, ploch pro extenzivní rekreaci a zajištEní prostupnosti území podél 
vodních tok]. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v oblasti protipovodOové ochrany, včetnE 
zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Nejedná se o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a ani kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice malých vodních tok] 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 v problémech k Uešení ÚPD 
uvádEjí potUebu „Vymezit plochy vodních nádrží a suchých poldr] jako opatUení 
proti povodním a naopak jako opatUení k nadlepšení bezdeštných pr]tok] 
zejména u drobných vodních tok]“ a “Zachovat nezastavitelnost bUehových 
koridor] podél tok], a to i v pUípadE菜 , že nejde o záplavová území nebo 
biokoridory“. Není proto zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD v oblasti protipovodOové ochrany vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního 
charakteruě a zajištEní prostupnosti území podél vodních tok] budou obsaženy v 
souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou opakovány 
v rámci jednotlivých kapitolĚnapU. 6.Ň.ň.Ňě 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
Tento požadavek, zajištEní prostupnosti území podél vodních tok], je také uveden 
v platných PSP - § 11, odst.4.  

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné X. Obsah kapitoly 
fě Požadavky na zpracování variant Uešení 
 
f.1Zásadní pUipomínka 
Požadujeme doplnit kapitolu o jednoznačné konstatování, zda se pUedpokládá 
variantní nebo invariantní Uešení ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy, včetnE 
zd]vodnEní. To nemEní nic na skutečnosti, že požadavky na variantnost Uešení 
ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy mohou vyplynout i ex post z projednání Návrhu 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na pUípadné zpracování variant Uešení má vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. ůbsenci konstatování, zda má být ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
zpracovaná ve variantách Ěvč. pUípadné specifikace v jakých variantáchě nebo 
jako invariantní lze pUipsat v podstatE úplné absenci vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka je bezpUedmEtná. 
Návrhem Zprávy v bodE fě není požadováno zpracování variant Uešení, pokud tak 
nevyplyne z výsledk] projednání. Uvedený text bude upraven v souladu s výsledky 
projednání. 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné XI. Obsah kapitoly 
gě Návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopad] na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly zjištEny 
 
g.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných negativních 
dopad] zmEn v území v uplynulém období na udržitelný rozvoj území, včetnE 
návrhu zp]sobu jejich eliminace, minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Prosté konstatování Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, že „bude 
provEUeno, zda byly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území“ nelze 
považovat za naplnEní dikce § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. Zpráva o uplatOování 
ZÚR. PoUizovatel Zprávy o uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy 
na základE vyhodnocení podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, 
vyhodnotit pUípadné negativní vlivy tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území Ěviz též 
kapitola aě Zprávy o uplatOování ZÚRě a navrhnout zp]soby jejich eliminace, 
minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Text bodu gě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " V rámci uplatOování ZÚR hl.m. 
Prahy nebyly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území, a proto Zpráva 
neobsahuje žádné návrhy na jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci." 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné XII. Obsah kapitoly 
hě Návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje 
 
h.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme specifikovat konkrétní návrhy na aktualizaci PÚR ČR, nebo 
konstatování ĚvčetnE zd]vodnEníě, že takové návrhy z vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m Prahy v uplynulém období nevyplývají. 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
V současnosti nelze specifikovat pUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR, v 
platném znEní. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR mohou vyplynout z 
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Od]vodnEní 
Návrhy na pUípadnou aktualizaci PÚR ČR musí vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. Povinnosti uložené ZprávE o uplatOování ZÚR v § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. se nelze vyhnout odkazem na vlastní zpracování a projednání 
aktualizace ZÚR, jejíž poUízení se na základE pUedmEtné Zprávy o uplatOování 
ZÚR pUedpokládá. 

následného zpracování a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na základE 
schválené Zprávy. 
 
Text bodu hě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " Návrhy na aktualizaci PÚR ČR nelze 
nyní specifikovat. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR vyplynou ze zpracování 
a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy." 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné e.1Ř Zásadní pUipomínka 
Ke kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.Ň ĚManiny, Dolní LibeO, Invalidovna T/Ňě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD bod pUedepisující podrobnEjší ÚPD provEUit plochy u stanice metra 
Invalidovna pro umístEní významného celomEstského zámEru. ZároveO ovšem v 
bodu 4. Ěs.7ě navrhuje zahrnout prostor Dolní LibnE do SO celomEstského centra. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
(Metropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice T/Ň 
nevyjadUují. Není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
VypuštEní uvedeného úkolu neznemožní realizaci významného celomEstského 
zámEru. UmístEní pUípadného celomEstského zámEru navrhované rozšíUení 
celomEstského centra umožOuje. Území v současné dobE pochází v nEkterých 
částech transformací a jsou pUipravovány r]zné studie. Ty provEUují i celomEstské 
zámEry. Je potUeba vytváUet kompaktní, smíšené a pro r]zné využití vhodné části 
mEsta se soudobou zástavbou. 

68    MČ Praha - Slivenec, starosta Jiné e.1ř Zásadní pUipomínka 
Ke kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v 
textech kapitol 
- ň.Ň.5 ĚNákladové nádraží Žižkov T/5ě, ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6ě, a 
- 3.2.8 ĚHolešovice-Bubny-Zátory T/Řě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 pUeformulovat v bodech úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD požadavky na polyfunkčnost transformačních území. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR 
hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. 
Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPD vznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené 
mEstské prostUedí a generující zvýšené nároky na dopraní obsluhu Ěs.11ě a 
kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice výše 
uvedených transformačních oblastí nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky 
na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Slovní spojení týkající se polyfunkčnosti v uvedených oblastech Ěň.Ň.5, ň.Ň.6 a 
ň.Ň.Řě nebudou odstranEny, ale pUeformulovány na smíšené využití. 
Jedná se o úpravu terminologie na základE aktualizace stavebního zákona a jeho 
provádEcích vyhlášek. 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné I. Obsah Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUepracování návrhu Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje 
hl. m. Prahy Ědále jen Zprávaě, do podoby, která bude splOovat požadavky na 
zprávu o uplatOování zásad územního rozvoje Ědále jen ZÚRě vyplývající z 
platných právních pUedpis] a odpovídající zásadnímu významu ZÚR jako 
nadUazené a základní územnE plánovací dokumentace hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaný NÁVRH ZPRÁVY O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
HL. M. PRůHY V UPLYNULÉM OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 – BTEZEN Ň017ě 
nesplOuje základní požadavky na zprávu o uplatOování ZÚR vyplývající z platných 
právních pUedpis], protože: 
1. Neobsahuje Uádné vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém 
období 
Ň. NeobjasOuje d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
ň. NeobjasOuje jednotlivé požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy 
 
ZÚR Ueší v Praze základní požadavky na celkové účelné a hospodárné 
uspoUádání území hlavního mEsta, a vztahy základní struktury hlavního mEsta k 
navazujícímu území StUedočeského kraje a koncepci celomEstsky i regionálnE či 
republikovE významné veUejné infrastruktury. ZÚR tak definují základní principy 
koncepce uspoUádání území hl. m. Prahy. 
ZÚR dále vymezují plochy a koridory celomEstského, republikového či 
mezinárodního významu. Jedná se zejména o plochy a koridory pro Prahu v]bec 
nejvýznamnEjších dopravních systém], systém] technické infrastruktury či o 
celomEstsky významné součásti a struktury krajiny hlavního mEsta. 
ZÚR jsou podUízeny Politice územního rozvoje ČR Ědále jen „PÚR“ě, zámEry 
republikového nebo mezinárodního významu vyplývající z PÚR musí být do ZÚR 
pUevzaty. ZÚR jsou naopak závazné pro poUízení zmEn platného územního plánu i 
poUízení nového územního ĚMetropolitníhoě plánu hl. m. Prahy. 
 
Politika územního rozvoje - stát ----------> Zásady územního rozvoje - kraj ----------
> Územní ĚMetropolitníě plán - obec 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude akceptována částečnE. 
Návrh Zprávy je zpracován a projednáván v souladu s platnými právními pUedpisy 
Ě§ 4Ň stavebního zákona, § ř vyhlášky č. 500/ Ň006 Sb. o územnE analytických 
podkladech, územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE 
plánovací činnostiě. 
ad 1ě Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období. 
ad Ňě D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy 
na základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 
4Ň odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu 
Ěstavební zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle 
výsledk] projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 
let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." 
ůktualizace č. 1 ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 
4ň/Ň014 usnesením č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
ad ňě Vlastní zd]vodnEní navrženého Uešení Ěkonkrétních úprav textové a grafické 
částiě bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí návrhové 
dokumentace ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
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Zpráva o uplatOování zásad územního rozvoje 
Vždy nejdéle do 4 let od vydání ZÚR nebo jejich poslední aktualizace je krajský 
úUad Ěv pUípadE Prahy pak Magistrát hl. m. Prahyě povinen vyhodnotit zkušenosti s 
uplatOováním, tedy s využitím ZÚR v rámci procesu územního plánování, 
posoudit, zda ZÚR stále dobUe plní sv]j účel a svou roli, zda stále splOují 
požadavky PÚR ČR, stavebního zákona, zejména cíl] a úkol] územního 
plánování, a všech právních pUedpis]. Zpráva o uplatOování ZÚR má také 
zhodnotit, zda ZÚR dostatečnE chrání hodnoty v území a zda pUispívají k 
udržitelnému rozvoji území hlavního mEsta. 
Výstupem zprávy o uplatOování ZÚR za uplynulé období m]že být 
Ě1ě konstatování, že ZÚR plní dobUe svou roli a není na nich tUeba nic mEnit 
(2)požadavek na dílčí zmEny v Uešení ZÚR, bez dopad] na celkovou koncepci 
ZÚR = požadavek na poUízení aktualizace ZÚR 
Ěňěpožadavek na poUízení zcela nových ZÚR v pUípadE, že je potUeba zmEnit 
celkovou koncepci ZÚR 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR tak m]že být zadáním pro aktualizaci stávajících 
anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Vyhodnocování uplatOování ZÚR za uplynulé období Ě kapitoly a, b, c, d zprávy o 
uplatOování ZÚRě ----------> Ě1ě Bez nárok] na úpravy ZÚR, ĚŇě Požadavek na 
poUízení aktualizace ZÚR, Ěňě Požadavek na poUízení nových ZÚR Ěkapitoly e, f, g, 
zprávy o uplatOování ZÚRě 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy za uplynulé období musí být UádnE 
projednána s mEstskými částmi, Ministerstvem pro místní rozvoj, s dotčenými 
orgány, které chrání veUejné zájmy vyplývající z platných právních pUedpis], se 
sousedními kraji, s obcemi sousedícími s krajem, pro který jsou ZÚR poUizovány, 
v pUípadE Prahy tedy s obcemi sousedícími s územím hlavního mEsta. 
Pro účely transparentního projednání musí Zpráva o uplatOování ZÚR v 
uplynulém období obsahovat UádnE zpracované vyhodnocení uplatOování ZÚR v 
uplynulém období, musí jednoznačnE, srozumitelnE transparentnE formulovat 
závEry a zjištEní tohoto vyhodnocení a musí obsahovat návrh na další postup. 
Dokud není provedeno Uádné a úplné vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém 
období, není možné navrhnout další postup, tedy navrhnout, zda ponechat ZÚR 
beze zmEny, nebo navrhnout poUízení aktualizace ZÚR nebo dokonce poUízení 
nových ZÚR. 
V pUípadE návrhu na poUízení aktualizace ZÚR nebo poUízení nových ZÚR se 
Zpráva o uplatOování ZÚR stává zadáním aktualizace ZÚR, resp. nových ZÚR a 
musí proto obsahovat jednoznačnE formulované požadavky na aktualizaci ZÚR či 
na nové ZÚR. 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné II. D]vody aktualizace ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme jasné vymezení d]vod], které vedou k aktualizaci ZÚR a pUesné 
vyjádUení vEcných úkol] aktualizace s jasným od]vodnEním a upozornEním, zda 
jsou či nejsou aktualizací na základE Zprávy mEnEny zásadní koncepce ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaná ZPRÁVů O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. 
PRůHY V UPLYNULÉM 
OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 – BTEZEN Ň017ě stanoví Ěby[ bez Uádného zd]vodnEníě 
potUebu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, a to zejména v tEchto oblastech: 
Ě1ě uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s ůktualizací č. 1 PÚR ČR schválenou 
vládou ČR 15. 4. Ň015 
ĚŇě úprava terminologie ZÚR hl. m. Prahy, aby byla zcela v souladu s platnými 
právními pUedpisy 
Ěňě zrušení bez náhrady „Obecných zásad územního rozvoje hl. m. Prahy“, které 
zejména definují základní koncepci uspoUádání Prahy a stanovují požadavky na 
koordinaci uspoUádání sídelní struktury Prahy, na strukturu center Prahy a na 
jednotlivé systémy mEsta, ale také na ochranu hodnot Prahy v navazujícím 
územním ĚMetropolitnímě plánu 
Ě4ě zrušení vybraných rozvojových oblastí zelenE 
Ě5ě rušení požadavk] na územní plán v rozvojových a transformačních oblastech 
Ě6ě provEUení vymezení územního sytému ekologické stability na nadregionální a 
regionální úrovni. 
Z vEcných požadavk] je tedy zUejmé, že byly vybrány selektivnE a výbEr 
nevychází z vyhodnocení a d]vody výbEru i požadavk] na zmEny nejsou zUejmé. 
SoučasnE není pochopitelné, proč Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
neobsahuje požadavky na Uešení nenaplnEných koncepcí ZÚR a dalších úkol] z 
ÚůP. 
 
NejčastEjšími d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR jsou 
Ě1ě nutnost uvést ZÚR do souladu se schválenou aktualizací PÚR ČR 
ĚŇě nutnost doplnit části ZÚR zrušené správními soudy 
Ěňě potUeba aktualizovat nEkteré vybrané aspekty ZÚR Ětypicky potUeba 
pUehodnotit vymezení nEkterého vybraného dopravního koridoru apod.ě 
Ě4ě potUeba komplexnE ĚcelkovEě revidovat Uešení ZÚR. 
 
Každý z výše uvedených d]vod] pro poUízení aktualizace ZÚR klade odlišné 
nároky na následné zpracování aktualizace ZÚR, zejména pak na rozsah a 
náročnost projednání aktualizace ZÚR. Zatímco uvedení ZÚR do souladu s PÚR 
ČR či náprava dílčích částí ZÚR zrušených správními soudy nebývá v zásadE 
problematická a vykazuje jen malá rizika komplikací v procesu projednání, 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
Návrh Zprávy je zpracován v souladu s platnými právními pUedpisy. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.9.2014. 
V rámci aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy, nebude 
docházet ke zmEnE zásadních koncepcí, dochází pouze k dílčím úpravám, které 
reagují na novely zákon], vyhlášky, nové metodiky atd.. 
Úkoly vyplývající z problému v ÚůP budou do Zprávy doplnEny. 
 
K jednotlivým bod]m uvedeným v od]vodnEní pUipomínky uvádíme: 
ad 1. Nutná úprava dle ůktualizace PÚR č.1 - Vyplývá z § 41 odst. 4 stavebního 
zákona: "Kraj je povinen uvést do souladu zásady územního rozvoje s následnE 
schválenou politikou územního rozvoje....". 
ad Ň. Soulad s novelizovanými právními pUedpisy. 
ad 3. Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
ad 4. Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
ad 5. Rušení konkrétních požadavk] souvisí se znalostí území a Hl. m. Praha, 
obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou organizaci, pro 
zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. Proto v pUípadE 
hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková organizace zUízená 
hl. m. Prahou. Z d]vodu, že oba stupnE územnE plánovací dokumentace hl.m. 
Prahy zpracovává totožný projektant, bylo v návrhu Zprávy pUistoupeno k 
podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, kde k tomu byly odborné i 
procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost procesu aktualizace ZÚR hl. 
m. Prahy. 
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aktualizace dílčích aspekt] ZÚR či komplexní revize ZÚR skýtají značné riziko 
komplikací v rámci projednání takové aktualizace ZÚR. 

ad 6. Vzhledem k nové metodice MŽP k problematice ÚSES bude novE 
vymezeno. 
 
 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné III. Vyhodnocení rizik spojených s aktualizací ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme vyhodnocení rizik spojených s variantami aktualizace ZÚR, zejména 
ve vztahu poUizování nového ĚMetropolitníhoě Územního plánu hl. m. Prahy a 
zajištEní právní kontinuity a jistoty pUi rozhodování v území. 
 
Od]vodnEní 
S ohledem na Uízení rizik vyplývajících z poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy je 
tUeba citlivE zvážit náplO a rozsah aktualizace. Je žádoucí, aby aktualizace ZÚR 
hl. m. Prahy nenarušila proces soubEžnE probíhajícího poUízení nového územního 
ĚMetropolitníhoě plánu. V pUípadE nabytí účinnosti právE projednávané novely 
stavebního zákona bude možné poUizovat soubEžnE nový územní ĚMetropolitníě 
plán a aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadavky na zásahy do základních koncepcí uspoUádání kraje ĚPrahyě tak 
zvyšují riziko, že v pr]bEhu zpracování dojde k rozpor]m s dotčenými orgány a 
tím i k pr]tah]m v poUizování aktualizace ZÚR. 
K aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy je pUitom nutné pUistupovat zároveO s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy pUevezmou roli podkladu pro rozhodování v území v pUípadE, že 
nový územní ĚMetropolitníě plán Prahy nebude poUízen do doby ukončení platnosti 
v současné dobE platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního mEsta 
Prahy z roku 1řřř Ěpodle platné právní úpravy v roce Ň0Ň0, podle projednávané 
novely stavebního zákona v roce Ň0ŇŇě. 
Je tedy více než žádoucí zakotvit v ZÚR hl. m. Prahy základní zásady pro 
koordinaci rozvoje území hlavního mEsta Prahy, které by v pUípadE pUechodného 
období, kdy Praha nebude mít platný žádný územní plán, pUevzaly alespoO 
částečnE, v mEUítku celého mEsta, roli územního plánu. 
 
Rizika aktualizace ZÚR, která je zejména tUeba vyhodnotit 
1. Pokud by právE projednávaná novela stavebního zákona nevstoupila v 
účinnost, ohrozila by navrhovaná aktualizace ZÚR hl. m. Prahy harmonogram 
poUizování nového územního ĚMetropolitního plánuě: 
podle platného stavebního zákona je tUeba aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy na 
základE zprávy o jejím uplatOování zahájit ještE pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu, který bude muset odpovídat aktualizovaným ZÚR či až po 
jeho projednání s tím, že soulad Metropolitního plánu a ZÚR hl. m. Prahy zajistí 
zmEna Metropolitního plánu po vydání aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
První varianta by poUizování Metropolitního plánu významnE zdržela a zanáší 
riziko budoucích soudních pUezkum] s nepUedvídatelným výsledkem. 
Druhá varianta vyžaduje uvedení Metropolitního plánu do souladu s platnými ZÚR 
hl. m. Prahy a mEnEné koncepce ZÚR hl. m. Prahy budou zapracovány až v 
komplexní aktualizaci Metropolitního plánu či jeho zmEnami. 
Teoreticky je možné pUipravovat Metropolitní plán ve dvou variantách, podle 
stávajících a podle aktualizovaných ZÚR hl. m. Prahy, ale tento postup je náročný 
právnE, administrativnE i ekonomicky a vyžaduje shodu poUizovatele se 
zpracovatelem. 
V pUípadE, že by novela stavebního zákona nevstoupila v platnost, je nezbytné 
zahájit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy bu@ pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu anebo až po veUejném projednání. 
V pUípadE účinnosti novely stavebního zákona bude situace z tohoto hlediska 
pUíznivEjší, nebo[ návrh novely stavebního zákona umožOuje soubEžné poUízení 
ZÚR a vydání územního plánu na území hl. m. Prahy. PUesto pUedjímání výsledk] 
soubEžného projednání územního plánu a aktualizace zásad územního rozvoje 
m]že vést k situaci, kdy by musel být územní plán pozdEji dle § 5ň odst. 6 
stavebního zákona zamítnut. 
Ň. Toto riziko lze do značné míry vyloučit v pUípadE, že dojde pouze k 
minimalistické aktualizace ZÚR hl. m. Prahy Ěpouze uvedení do souladu s 
Politikou územního rozvoje ČR a judikatur správních soud]ě, z níž nevyplývají 
žádná zvláštní rizika pUi poUizování. 
ň. V pUípadE, že by byla zvolena cesta komplexní a tedy vEcnE rozsáhlé 
aktualizace ZÚR hl. m. Prahy anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy, se Praha 
vystavuje riziku, že v pr]bEhu projednávání aktualizace nebo nových ZÚR hl. m. 
Prahy dojde k rozpor]m s nadUazenými správními orgány, mEstskými částmi a 
veUejností. 
4. V pUípadE komplexní aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, která by zasáhla i koncepci 
ZÚR hrozí soudní pUezkum, zda se jedná o aktualizaci ZÚR nebo skrytE o 
poUízení zcela nových ZÚR. 
5. Ke zprávE o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je tUeba pUistupovat s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy obstály pUi soudních pUezkumech a je tUeba je chápat jako 
stabilizující prvek územního plánování hl. m. Prahy. Z hlediska Uízení rizik pUi 
poUizování územního plánu hl. m. Prahy proto není vhodné do ZÚR Prahy 
zasahovat. Všechna pozitiva, kterých je možné komplexní aktualizací ZÚR hl. m. 
Prahy dosáhnout, nevyvažují rizika otevUení soudních pUezkum] v situaci, kdy 
není jisté, že Praha bude mít po roce Ň0Ň0, resp. po roce Ň0ŇŇ platný územní 
plán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují požadavky ke ZprávE. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
Vyhodnocení rizik není součástí Zprávy o uplatOování ZÚR hl.m. Prahy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy, Zpráva je zpracovaná v 
souladu s § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. o územnE analytických podkladech, 
územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu je kontinuita zaručena. Územní 
plán hl.m. Prahy - Metropolitní plán musí být s nadUazenou územnE plánovací 
dokumentací v souladu. 
 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné IV. Požadavky na ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
S ohledem na mimoUádný význam ZÚR hl. m. Prahy pro koordinaci rozvoje území 
hl. m. Prahy a pro rozhodování zmEnách v území v pUípadE skončení platnosti 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
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územního plánu hlavního mEsta požadujeme zachovat a dále podstatnE posílit 
koordinační roli ZÚR hl. m Prahy. 
V požadavcích na aktualizaci pak požadujeme soustUedit se v ZÚR hl. m. Prahy 
na cizelaci, zpUesnEní a doplnEní podmínek pro rozhodování o zmEnách v území 
pUedevším v tEchto oblastech a tematických okruzích: 
- Stanovení cílového uspoUádání sídelní struktury mEsta - určení cílové pozice, 
role a významu jednotlivých mEstských částí v sídelní struktuUe hlavního mEsta, 
určení cílového uspoUádání center a jejich vzájemných prostorových a provozních 
vazeb a určení cílového vztahu struktury osídlení hlavního mEsta k osídlení 
navazujícího území StUedočeského kraje, se zvláštním zUetelem na obce v 
metropolitním regionu Prahy. 
- Ochrana a rozvoj hodnot celomEstského významu – jednoznačná identifikace 
pUírodních/krajinných, kulturních/historických a civilizačních hodnot celomEstského 
významu, se zvláštním zUetelem k hodnotám, jejichž ochrana nevyplývá z obecnE 
závazných právních pUedpis], včetnE stanovení jednoznačných podmínek jejich 
ochranu a režimu rozhodování o zmEnách v území ve vztahu k pUedmEt]m a 
cíl]m jejich ochrany. 
- Koncepce veUejné infrastruktury celomEstského, nadmístního i republikového 
významu – funkčnE a prostorovE ucelená a robustní koncepce celomEstské a 
regionálnE či republikovE významné veUejné infrastruktury, tedy dopravního 
systému mEsta, systému zásobování mEsta sítEmi technické infrastruktury, ale 
také systému celomEstsky, regionálnE i republikovE významného občanského 
vybavení a veUejných prostranství, to vše se zvláštním zUetelem na zajištEní vazeb 
na území StUedočeského kraje a celé České republiky. 
- Koncepce zelené infrastruktury celomEstského i nadmístního významu – 
koncepce celomEstsky významných krajinných struktur a systému zelenE, se 
zvláštním zUetelem na krajinné vazby na území v zázemí hlavního mEsta. 
- PodmínEnosti rozvoje území realizací veUejných infrastruktur celomEstského / 
nadmístního významu – zajištEní časové koordinace rozvoje území hlavního 
mEsta, resp. jeho vybraných částí a území vzhledem k nárok]m na rozvoj a 
podmínEnosti realizací celomEstsky nebo regionálnE významných systém] 
veUejné infrastruktury. 
- PodmínEnost veUejné dopravní infrastruktury celomEstského, nadmístního i 
republikového významu realizací ochranné zelenE a dalších prvk] k eliminaci 
negativních dopad] z tEchto staveb. 
 
Od]vodnEní 
ZÚR hl. m. Prahy jsou závazné pro poUizování a vydávání Územního plánu hl. m. 
Prahy a regulačních plán]. Všechny zmEny současnE platného Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy, jakož i novE poUizovaný Územní plán hl. m. Prahy 
ĚMetropolitní pláně musí být plnE v souladu s platnými Ěvydanýmiě ZÚR hl. m. 
Prahy, ve znEní všech jejích aktualizací. 
Praha je zároveO krajem i obcí, proto se pro Prahu poUizují a vydávají ZÚR i 
územní plán. Zatímco ve všech krajích České republiky mimo Prahu slouží 
zásady územního rozvoje pro koordinaci územnE plánovací činnosti mezi 
jednotlivými obcemi na území pUíslušného kraje, včetnE vazeb daného kraje na 
území sousedních kraj] či stát], v pUípadE hl. m. Prahy slouží ZÚR ke koordinaci 
rozvoje vlastního území hlavního mEsta, včetnE koordinace rozvoje území hl. m. 
Prahy ve vztahu k území sousedního StUedočeského kraje, zejména pak ve 
vztahu k území obcí pUiléhajících k obvodu hlavního mEsta. Ekvivalentem ke 
koordinaci územnE plánovací činnosti mezi jednotlivými obcemi v krajích mimo 
Prahu je v Praze de facto koordinace prostorových a provozních vztah] mezi 
územími jednotlivých mEstských částí. Zatímco v krajích mimo Prahu se 
záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí všechny ty, které svým 
významem, rozsahem nebo využitím ovlivOují území více obcí, v pUípadE hl. m. 
Prahy se záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí ty, které mají 
celomEstský význam Ěviz též „plocha nadmístního nebo republikového významu“ 
dle § Ň odst. Ě1ě písm. hě stavebního zákonaě. 
ZÚR hl. m. Prahy tak Ueší shodné území, jako Ueší Územní plán hl. m. Prahy, ZÚR 
hl. m. Prahy se ovšem zabývají výhradnE záležitostmi celomEstského významu, a 
tedy záležitostmi koordinujícími rozvoj území hl. m. Prahy jako celku, v 
celomEstských souvislostech a souvislostech pUesahující hranici hl. m. Prahy do 
sousedního StUedočeského kraje. ZÚR pUitom zároveO v souladu s § ň6 odst. Ěňě 
stavebního zákona “koordinují územnE plánovací činnost obcí“, v pUípadE Prahy, 
která je sama obcí, je tak povinností ZÚR v nadmístních/celomEstských 
souvislostech a vztazích stanovit jednoznačný rámec pro územní plán hlavního 
mEsta. ZÚR hl. m. Prahy stanoví účelné a hospodárné uspoUádání území hlavního 
mEsta, vymezí tedy systém center a vzájemné vztahy mezi nimi, vymezí hlavní 
rozvojová území, území krajiny anebo území s nutným specifickým pUístupem k 
jejich rozvoji a pro všechna tato území stanoví podrobné podmínky a úkoly pro 
územní plánování, které musí být následnE detailnE naplnEny v územním plánu, 
resp. v regulačních plánech. 
ZÚR dále vymezí plochy a koridory nadmístního a celomEstského významu pro 
dopravní či technickou infrastrukturu, protipovodOová opatUení, územní systém 
ekologické stability či další vybrané celomEstsky významné systémy v území. 
Cílem je pUitom vytvoUit územní podmínky pro fungování a další kvalitativní i 
kvantitativní rozvoj systém] zajiš[ujících fungování hl. m. Prahy jako celku a 
integraci hl. m. Prahy do širších územních struktur sousedního StUedočeského 
kraje, potažmo celého státu. 
Projednávaný Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v podobE, v jaké je 
pUedkládán, naopak pUedstavuje zásadní ohrožení výše uvedené zásadní 
koordinační role ZÚR hl. m. Prahu ve vztahu k územnE plánovací činnosti a 
rozvoji území hl. m. Prahy. Navrhováno je vypuštEní Uady podmínek pro následné 
rozhodování o zmEnách v území a úkol] pro podrobnEjší ÚPD, nEkteré systémy v 

PUipomínka nebude akceptována. 
Není možné pUedjímat co nastane, až skončí platnost Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy. V současnosti se poUizuje nový ÚP hl.m. Prahy. 
ZÚR jsou platnou územnE plánovací dokumentací, zpracované dle platných 
právních pUedpis], s jasnE stanovenými požadavky na účel, obsah a podrobnost 
zpracování Ě§ ň6 SZ, §6 - 10 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. včetnE pUílohy č. 4ě. ZÚR 
nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem ÚP, RP nebo navazujícím 
rozhodnutím. 
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území zakotvené v platných ZÚR hl. m. Prahy jsou bez dalšího zd]vodnEní 
označovány za místního významu a jsou tak navrženy k vypuštEní. Namísto 
snahy o cizelaci, zpUesnEní a doplnEní dalších úkol] pro následné rozhodování o 
zmEnách v území jsou tak robustnost a koordinační role stávajícího znEní ZÚR hl. 
m. Prahy spíše oslabovány. Hrozí tak, že bez návazného územního plánu 
hlavního mEsta nebudou ZÚR hl. m. Prahy samy o sobE pUípadnE schopné sloužit 
jako relevantní podklad pro rozhodování o zmEnách v území. 
Podle platného znEní stavebního zákona skončí platnost současného Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Ěschválený ř. ř. 1řřřě dne ň1. 1Ň. Ň0Ň0. 
MomentálnE v Poslanecké snEmovnE Parlamentu ČR projednávaná novela 
stavebního zákona pUedpokládá prodloužení platnosti všech územních plán] 
schválených pUed 1. 1. Ň007 do konce roku Ň0ŇŇ, tedy o další dva roky. PUijetí a 
účinnost právE projednávané novely stavebního zákona jsou však nejisté a nelze 
s nimi v tuto chvíli s jistotou počítat. 
Praha poUizuje nový Územní plán hl. m. Prahy ĚMetropolitní pláně, jeho poUízení je 
však ve značném časovém prodlení oproti p]vodnE pUedpokládanému 
harmonogramu, a proto je v současné dobE v podstatE jisté, že Metropolitní plán 
nebude účinný pUed uplynutím lh]ty účinnosti současnE platného ÚPSÚ hl. m. 
Prahy, tedy do 31. 1Ň. Ň0Ň0. S velkou mírou pravdEpodobnosti lze pUedpokládat, 
že Metropolitní plán nebude účinný ani do pUípadné prodloužené lh]ty ň1. 1Ň. 
2022. 
S ohledem na výše uvedené Praha čelí reálné hrozbE, že od 1. 1. Ň0Ň1 nebo od 
1. 1. Ň0Ňň Ěv závislosti na pUípadné účinnosti momentálnE projednávané novely 
stavebního zákonaě bude zcela bez územního plánu. Rozhodování v území se 
pak v tom pUípadE kromE pUíslušných ustanovení stavebního zákona, zejména cíl] 
a úkol] územního plánování, a kromE Pražských stavebních pUedpis] bude Uídit 
právE zásadami územního rozvoje. 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné V. Obsah kapitoly 
aě Vyhodnocení uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na 
základE kterých byly ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení 
pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území 
 
a. 1 Zásadní pUipomínka 
Doporučujeme identifikovat všechny konkrétní nové skutečnosti, vyplývající ze 
zmEn podmínek v uplynulém období a zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení 
konkrétních vliv] identifikovaných nových skutečností na formální obsah i vEcné 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na pUípadnou 
aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR nestačí pouze uvést prostý výčet 
legislativních pUedpis] a dalších dokument], které se v uplynulém období zmEnily. 
Je nezbytné identifikovat zcela konkrétnE jednotlivé podmínky, které se zmEnou 
tEchto pUedpis] a dokument] zmEnily a formulovat vliv tEchto podmínek na 
formální i vEcný obsah ZÚR hl. m. Prahy. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období a také bude doplnEno 
vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území. 
Dále ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné a. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z novel všech 
relevantních právních pUedpis] s účinností v uplynulém období, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Doporučujeme 
pUitom zabývat se kromE uvedené novely vyhlášky č. 45Ř/Ň010 Sb., kterou se 
mEní vyhláška č. 500/Ň006 Sb. dále napU. novelou zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o 
ochranE zemEdElského p]dního fondu, novelou zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích a dalšími, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme mezi legislativními pUedpisy, 
které byly v uplynulém období zmEnEny/aktualizovány a mohly by mít vliv na 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, napU. novelu zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o ochranE 
zemEdElského p]dního fondu Ězákony č. 41/Ň015, resp.1Ř4/Ň006 Sb., kterými se 
mEní zákon č. ňň4/1řřŇ Sb.ě, nebo napU. novelu zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích Ězákon č. Ň6Ř/Ň015 Sb., kterým se mEní zákon č. 
1ň/1řř7 Sb.ě, kterým se ruší označení všech „rychlostních silnic“, a mnohé další. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Návrh aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, který vyplyne za schválené Zprávy, bude 
zpracován v souladu s platnou legislativou. 
 
 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné a. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. porovnat výsledky prognózy zpracovatele s výsledky projekce z 
ČSÚ, Ň. identifikovat konkrétní nové skutečnosti, které z nich vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedeno, že „je k dispozici 
nová Prognóza vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy“. Není objasnEno, v čem 
se zjištEní nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy liší od 
skutečností, na základE nichž byly zpracované v současné dobE platné ZÚR hl. 
m. Prahy. Není ani objasnEno, zda z nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. 
m. Prahy vyplývají nEjaké konkrétní nároky na Uešení ZÚR hl. m. Prahy. 
UpozorOujeme, že kromE prognózy zpracované pUímo v IPR existuje i Projekce 
obyvatelstva v Hlavním mEstE Praze do roku Ň050 Ěz ledna Ň014ě, zpracovaná 
jedním ze tUí renomovaných prognostických pracoviš[ v ČR - Českým statistickým 
úUadem. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Prognóza byla zpracována Univerzitou Karlovou a jejím podkladem byly data ČSÚ. 
Prognóza byla použita proto, že obsahuje i podrobnEjší údaje než data z ČSÚ. 
Jedná se o údaje o imigraci - pUír]stky obyvatel plynoucími s dostEhování do 
Prahy z ČR i s pUedpokladem stEhování mimo ČR. Jde tedy o prognózu, která Ueší 
komplexnE pUír]stek obyvatelstva ve tUech variantách vývoje do horizontu roku 
Ň050 a tyto pUír]stky i prostorovE distribuuje v rámci obce - hl. m. Prahy. 
Vyplývá z ní, z její stUední varianty, že i nadále bude r]st počet obyvatel Prahy jako 
v posledních cca. Ň0 letech, že je tedy potUeba navržené stavby a zaUízení 
technické, dopravní i občanské vybavenosti realizovat a rozhodnE je neredukovat. 
ObdobnE se nemEní, až na výjimky - a to spíše lokální Ěmístní, na úrovni MČě, 
požadavky na rozvojové plochy, oblasti a osy. 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné a. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zd]vodnit „potUebu provEUení vymezení regionálního a 
nadregionálního ÚSES“, zejména specifikovat konkrétní nové skutečnosti, které 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
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vyvolávají uvedenou potUebu, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy v oblasti ÚSES. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedena „potUeba 
provEUení vymezení regionální a nadregionální úrovnE ÚSES“. 
Tato potUeba není nijak zd]vodnEna ani jinak objasnEna. Nová potUeba uvedení 
regionální a nadregionální úrovnE ÚSES do souladu s legislativou je ponEkud 
pUekvapivá, protože ÚSES byl do ZÚR hl. m. Prahy nepochybnE zpracován v 
souladu se zák. 114/1řřŇ Sb. a provádEcí vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. Není 
zUejmé, jaké nové skutečnosti pro vymezení regionálního a nadregionálního 
ÚSES vyplývají z “aktuální oborové metodiky”. 

 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné a. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících ze 
schváleného nového Strategického plánu hl. m. Prahy, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme napUíklad Strategický plán 
hlavního mEsta Prahy, schválený Zastupitelstvem hl. m. Prahy Ň4. 11. Ň016. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Nejedná se o novou skutečnost/podmínku. 
Strategický plán, neboli plán rozvoje obce je nástrojem majetkové politiky a 
oborových politik mEsta. 
Nejedná se o nový Strategický plán hl.m. Prahy ale o ůktualizaci Strategického 
plánu Ň00Ř. 
Z výstup] obsažených v aktualizaci Strategického plánu nevyplývá žádná nová 
podmínka, která by mEla být Uešena ůktualizací ZÚR hl.m. Prahy. 
 
 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné a. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení relevantní judikatury správních soud] k 
návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, kterými se vydávají ZÚR, resp. 
aktualizace ZÚR, v uplynulém období, včetnE specifikace konkrétních nových 
skutečností, které z judikatury pro Uešení ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
judikatury správních soud] k návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, 
kterými se vydávají ZÚR, resp. aktualizace ZÚR, v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Právní Uád je v ČR hierarchicky uspoUádán - právo Evropské unie, ústavní 
poUádek, mezinárodní smlouvy, zákonné právní pUedpisy a podzákonné právní 
pUedpisy. Judikatura není pramenem práva. Judikatura upUesOuje výklad zákon], 
ale nejsou to zákony ani podzákonné právní pUedpisy. 
Tato problematika není součástí Zprávy. 
 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné a. 7 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z rozvoje 
StUedočeského kraje v uplynulém období, se zamEUením na koordinaci ZÚR hl. m. 
Prahy se ZÚR StUedočeského kraje a se zohlednEním Integrované strategie pro 
ITI Pražské metropolitní oblasti. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
rozvoje StUedočeského kraje v uplynulém období, zejména pak z rozvoje 
bezprostUedního zázemí hl. m. Prahy. 
V této souvislosti pUipomínáme, že v uplynulém období došlo ke zrušení nEkterých 
částí ZÚR StUedočeského kraje, včetnE napU. zrušení plochy rozvoje letištE Praha 
– RuzynE, silničního okruhu kolem Prahy v severozápadním a severovýchodním 
sektoru či koridoru železniční tratE č. ŇŇ1: úsek Praha – Strančice, s velmi úzkými 
vazbami na území hl. mEsta Prahy. MomentálnE je projednávána ůktualizace č. Ň 
ZÚR StUedočeského kraje, která výše uvedené soudem zrušené části ZÚR 
StUedočeského kraje novE vymezuje. 
Dále pUipomínáme existenci ITI Pražské metropolitní oblasti Ěviz https://rsk-
sk.cz/integrovane- nastroje/iti-prazske-metropolitni-oblasti/). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavky nebudou akceptovány. 
PoUizovaná ůktualizace č. Ň ZÚR StUedočeského kraje je v souladu s platnými 
ZÚR hl.m. Prahy. 
Vyhodnocení koordinace se ZÚR StUedočeského kraje není pUedmEtem Zprávy. 
ITI - Integrované územní investice ĚIntegrated Territorial Investmentsě jsou 
nástrojem EU v rámci programovacího období Ň014-2020, kdy jsou investice 
smEUovány do tzv. Metropolitních region]. V pUípadE Prahy jde o spolupráci se 
StUedočeským krajem a obcemi kolem Prahy, kde ve vymezeném regionu lze 
použít ITI k financování projekt] , ale jen v souladu se strategií ITI pro metropolitní 
region Prahy a StUedních Čech. Jde o nástroj finanční, který je smEUován do tUí 
oblastí Ěškolství, ochrana proti povodním, dopravní stavby- napU. P+Rě a vEtšina 
investic je realizována na území StUedočeského kraje. PUímý vliv ITI na územní 
plánování respektive na aktualizaci ZÚR a jejich naplOování není. 
 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné a.Ř Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území, včetnE 
formulace závEr], zda zmEny podmínek za uplynulé období vyvolávají 
pUedpokládaný negativní dopady na udržitelný rozvoj území a pUípadnE jaké. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v]bec provedeno 
„vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území“. 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se v této vEci nelze odkázat na 
stanovisko pUíslušného orgánu ochrany životního prostUedí, poUizovatel Zprávy o 
uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy na základE vyhodnocení 
podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, vyhodnotit pUípadný negativní 
vliv tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území. PUíslušný orgán ochrany životního 
prostUedí posuzuje pUípadné negativní vlivy vyplývající ze zmEn podmínek v 
uplynulém období pouze na životní prostUedí, resp. na evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Poslední odstavec v kapitole aě Zprávy bude pUeformulován. 
 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné VI. Obsah kapitoly 
bě Problémy k Uešení v ZÚR vyplývající z územnE analytických podklad] 
 
b.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme kapitolu bě zpracovat d]slednE a UádnE na základE rozboru 
„Problém] k Uešení nástroji územního plánování“ provedeného v kapitole 1111 ň. 
ůktualizace ÚůP hl. m. Prahy. Zvláštní zUetele jsou hodny zejména následující 
„problémy k Uešení nástroji územního plánování“ : 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Kapitola bude rozšíUena a budou konkretizovány problémy vyplývající z aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR hl. m. Prahy Ueší jen vybrané 
problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR náležetě. 
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- ůbsence koordinace rozvoje bydlení a dalších aktivit v rámci mEsta a 
pUímEstského území Ěs. 5ě; 
- neúplná a nedostatečná kapacita dopravní a technické infrastruktury v rámci 
metropolitního regionu a Ěnedostatečnáě návaznost na hlavní evropské sítE Ěs. 5ě; 
- zvýšení významu železnice v regionální dopravE Ěs. 5ě; 
- problém stanovení zd]vodnEného limitu r]stu počtu obyvatel Prahy a jejích 
mEstských částí s ohledem na omezení vyplývající z pUírodních podmínek, zdroj], 
dopravní obsluhy a životního prostUedí Ěs. 7ě; 
- nedostatek les] s ohledem na potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského 
kraje, vysoká rekreační zátEž stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch Ěs. 7ě; 
- celkové pUetížení centra mEsta dopravou, nepUíznivé prostorové aspekty 
dopravních staveb Ěs. řě; 
- dlouhodobE nedokončené koncepce významných mEstských lokalit a sídlištních 
založení, nedostatečné využití jejich potenciálu Ěs. řě; 
- vznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené mEstské prostUedí a 
generující zvýšené nároky na dopravní obsluhu Ěs. 11ě; 
- tlak na novou pUevážnE monofunkční zástavbu v nezastavitelném území, kde do 
budoucna není zajištEna kvalitní kolejová veUejná doprava a tím zvyšující se 
nároky na individuální automobilovou dopravu ĚnapU. Šeberov, HrnčíUe, Újezd, 
KUeslice, Pitkoviceě Ěs. 15ě; 
- neexistence značné části Pražského okruhu zp]sobuje pUetrvávající zatížení 
území mEsta tranzitní automobilovou dopravou Ěs. 15ě; 
- absence kvalitních tangenciálních Ěkolejovýchě spojení MHD mezi jihozápadní a 
jižní částí mEsta, mezi severozápadní a severní částí mEsta mimo oblast 
rozšíUeného celomEstského centra, která by pUispEla k odlehčení dopravního 
systému v centru mEsta Ěs. 15ě; 
- chybEjící další kapacitní kolejové propojení v jižní části Prahy s centrem mEsta, 
které by snížilo rozsah autobusové MHD a nabídlo rovnEž alternativní trasu pro 
pUípad opravy Nuselského mostu Ěs. 15ě; 
- nedokončená pUestavba železničního uzlu Praha, omezená kapacita 
železničního uzlu Balabenka ve vztahu k Novému spojení, komplikované 
podmínky pro zkapacitnEní železničního uzlu Praha v centrální oblasti mEsta Ěs. 
15); 
- absence železničního propojení letištE Praha/RuzynE a kvalitního železničního 
spojení Praha–Kladno (s.15); 
- nekoordinovaný postup pUi rozvoji velkých komerčních a logistických aktivit v 
kontaktním území Prahy Ěs. Ň0ě; 
- nedostatečná podpora vzniku polyfunkční struktury mEstské zástavby v 
mEstských a čtvr[ových centrech, která je zárukou lepších podmínek pro 
celodenní bezpečnost Ěs. Ň0ě; 
- vytvoUit podmínky pro posílení vodárenské infrastruktury ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- zajistit územní podmínky pro umístEní potUebných plošných zaUízení a liniových 
vedení elektrizační soustavy Ěs. 17ě; 
- vytvoUit podmínky pro zkapacitnEní plnE菜  vyažených nebo pUeažených lokálních 
ČOV nebo pUepojení na stokový systém hl. m. Prahy ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- a omezovat kompaktní urbanizaci v okrajových částech Prahy a vytvoUit 
podmínky pro možnost realizace protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru (s. 17). 
 
Od]vodnEní 
V kapitole bě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden pouze 
jeden problém vyplývající ze ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. 
m. Prahy. V kapitole 11ň1 ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy je pUitom uvedeno 
celkem 1Ň okruh] problém] k Uešení v územnE plánovacích dokumentacích. 
VýbEr pouze jednoho problému není nijak objasnEn, stejnE tak jako není 
objasnEno, proč se Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nezabývá dalšími 
problémy k Uešení uvedenými v ň. aktualizaci ÚůP hl. m. Prahy relevantními pro 
Uešení v ZÚR. Pro účely vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUitom nejsou 
využity ani „Problémy k Uešení nástroji územního plánování“ formulované pro 
jednotlivé tematické okruhy v kapitole 1111 sekce 1100 „Hodnoty a problémy“ ň. 
aktualizace ÚůP hl. m Prahy. 
Z provedené hlubší analýzy ň. aktualizace ÚůP hl. m Prahy lze s jistotou 
konstatovat, že uvedení jediného problému uvedeného ve ZprávE o uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. m. Prahy není dostatečným vyhodnocením 
problém] k Uešení v ZÚR vyplývajících z ÚůP. 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné VII. Obsah kapitoly 
cě Vyhodnocení souladu ZÚR s Politikou územního rozvoje ČR 
 
c.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
republikovými prioritami územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území stanovenými v Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1, 
schválené vládou ČR dne 15. 4. Ň015. Požadujeme Ň. formulovat konkrétní 
požadavky na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1. PUitom Požadujeme 
zamEUit se na návrh implementace novE stanovených republikových priorit č. 
Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
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V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uvedeno prosté konstatování, 
že „v rámci zpracování ůktualizace ZÚR bude provEUen soulad s republikovými 
prioritami PÚR ČR“. To nelze považovat za naplnEní požadavku § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. „vyhodnotit soulad ZÚR s politikou územního rozvoje“. Konstatování 
pUitom pUedjímá, že platné ZÚR hl. m. Prahy nejsou v souladu s PÚR ČR a že je 
tak nutné poUídit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Návrh na poUízení aktualizace ZÚR 
pUitom má vyplynout až z povedeného vyhodnocení souladu ZÚR s platnou 
Politikou územního rozvoje ČR. 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné c. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
obecnými kritérii a podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro 
územní plánování uvedenými v čl. ĚňŘě a v čl. Ěňřě PÚR ČR ve znEní její 
ůktualizace č. 1. 
Požadujeme Ň. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
úkoly pro územní plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro 
Metropolitní rozvojovou oblast Praha. 
 
Od]vodnEní 
Nelze se spokojit se závEry vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s vymezením 
rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí dle PÚR ČR, které se 
omezují na požadavek na pUejmenování rozvojové oblasti OB1. 
UpozorOujeme, že v ůktualizaci č. 1 PÚR došlo k aktualizaci a doplnEní nEkterých 
obecných kritérií a podmínek pro rozhodování o zmEnách v území uvedených v čl. 
ĚňŘě a úkol] pro územní plánování uvedených v čl. Ěňřě PÚR ČR. 
UpozorOujeme dále, že v ůktualizaci č. 1 PÚR ČR byly pro Rozvojovou 
metropolitní oblast Praha stanoveny novE tUi úkoly pro územní plánování. Návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR se má mimo jiné zabývat i vyhodnocením plnEní úkol] 
pro územní plánování stanovených v PÚR ČR pro pUedmEtnou Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, by[ by mElo být konstatováno, že nEkterý z úkol] pro 
územní plánování dosud nebyl zodpovEdnými orgány splnEn ĚnapU. že zatím 
nebyla poUízena požadovaná územní studieě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
1. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s obecnými kritérii a 
podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro územní plánování 
stanovenými v platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy 
součástí od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEno jaké články jsou oproti PÚR ČR Ň00Ř v platné PÚR 
zmEnEny. 
Ň. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s úkoly pro územní 
plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné c.ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení pUípadných širších územních vliv] vymezení 
nové rozvojové osy OS5a Rozvojová oblast Praha – Jihlava v ůktualizaci č. 1 
PÚR ČR na strukturu, infrastrukturu a obslužnost území hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
UpozorOujeme, že v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR ke zmEnE zaUazení území hl. 
m. Prahy ve struktuUe osídlení ČR, byla novE vymezena rozvojová oblast OS5a 
Rozvojová oblast Praha – Jihlava podél dálnice D1. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Tato osa se území hl.m Prahy netýká v souladu s vymezením rozvojové osy OS5a 
v PÚR ČR, v platném znEní: "Obce mimo rozvojové oblasti s výraznou vazbou....". 
Celé území Hl.m. Prahy je v PÚR ČR, v platném znEní, vymezeno jako rozvojová 
oblast OB 1 Metropolitní rozvojová oblast Praha. 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné VIII. Obsah kapitoly 
dě Vyhodnocení návrh] mEstských částí na aktualizaci ZÚR 
 
d.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zapracovat do kapitoly dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
kromE požadavk] mEstských částí uplatnEných v rámci projednání návrhu Zprávy 
o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy rovnEž návrhy a podnEty na aktualizaci ZÚR hl. 
m. Prahy týkající se jednotlivých mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 
Požadujeme k tomu využít zejména bohatou agendu pr]bEžných konzultací 
rozpracovaného návrhu nového Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s 
mEstskými částmi. 
 
Od]vodnEní 
V kapitole dě Zprávy o uplatOování ZÚR se obvykle kromE požadavk] mEstských 
částí uplatnEných ve lh]tE pro projednání Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
uvádEjí též návrhy a požadavky mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR v uplynulém období. Je 
nepochybné, že Uada návrh] na aktualizaci ZÚR z pohledu mEstských částí 
jednoznačnE vyplývá napU. z konzultací rozpracovaného návrhu nového 
Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s mEstskými částmi. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
PoUizovatel neobdržel žádné požadavky MČ na aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy. 
Vzhledem k rozdílní podrobnosti ÚP a ZÚR není možné pUipomínky vznesené v 
rámci konzultací k novému Územnímu plánu hl.m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě 
použít k Zásadám územního rozvoje hl.m  Prahy. Tyto konzultace probíhaly nad 
rámec zákonem stanoveného postupu mezi zpracovatelem ÚPD a MČ, bez účasti 
poUizovatele. Tato jednání se týkala pouze návrhu Uešení Metropolitního plánu a 
byla mimo proces poUizování ÚPD. 
 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné IX. Obsah kapitoly 
eě Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR, vč. požadavk] 
na VVURÚ, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování nových 
ZÚR, vč. požadavk] na VVURÚ 
 
e.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUed vlastní formulací požadavk] a podmínek pro zpracování návrhu 
aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR zpracovat UádnE a úplnE 
kapitoly aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR musí být vždy formulována na základE 
podrobného a úplného vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období 
zpracovaného v kapitolách aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR. ZávEry 
vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě, 
bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR jsou základním podkladem pro formulaci 
dalšího postupu, včetnE konkrétních požadavk] a podmínek pro zpracování 
návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR. 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedené v kapitolách aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je neúplné a není proto dostatečné pro 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v podrobnosti náležející dokumentaci ZÚR doplnEny kapitoly aě, 
bě, cě a dě dle uplatnEných vyjádUení, pUipomínek a požadavk]. 
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formulaci jednoznačných a zd]vodnitelných požadavk] a podmínek pro 
zpracování návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné e. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme na úvod kapitoly eě doplnit stručné shrnutí hlavních závEr] a zjištEní 
z kapitol aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, včetnE porovnání 
možností dalšího postupu a zd]vodnEní, proč je požadovaná právE aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy a v jakém rozsahu. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má mimo jiné na základE vyhodnocení 
uplatOování ZÚR provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR 
objasnit závEry vyhodnocení zmEn podmínek v území v uplynulém období a 
navrhnout a zd]vodnit další postup územnE plánovací činnosti ve vztahu k ZÚR 
Ěbez požadavk] na úpravu Uešení ZÚR / požadavky na aktualizaci ZÚR / 
požadavky na poUízení zcela nových ZÚRě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Vzhledem k tomu, že ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé 
schválené Zprávy body aě až hě, nebudou hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě 
Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole e). 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné e. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zakomponovat do požadavk] na zpracování aktualizace ZÚR nebo 
nových ZÚR d]slednE všechny požadavky na formální i vEcné Uešení ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývající z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má v souladu s § ř Vyhlášky č. 500/Ň006 
Sb. obsahovat požadavky na všechny úpravy ZÚR. Tada závEr] a zjištEní z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období uvedených v 
kapitolách aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v kapitole 
e) uvedena. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Jak bylo uvedeno výš  Ěviz. pUedchozí odstavecě, vzhledem k tomu, že ůktualizace 
ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé schválené Zprávy body aě až hě, nebudou 
hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné e. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme striktní a definitivní požadavky na úpravy textu ZÚR zobecnit a 
ponechat tak dostatečnou volnost zpracovateli a poUizovateli aktualizace ZÚR pro 
provEUení úprav text] v potUebných vEcných souvislostech. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR obsahuje v bodech ň., 4. a 5. zcela striktní 
a definitivní požadavky na dílčí formulační zmEny textu, uvedené jako vlastní 
zmEnový text aktualizace ZÚR. Takový postup je v praxi dosti neobvyklý, návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR tak zcela nepodloženE a neod]vodnEnE pUedjímá 
vlastní vEcné Uešení aktualizace ZÚR a výsledek procesu poUizování aktualizace 
ZÚR a nedává tak projektantovi ani poUizovateli aktualizace ZÚR možnost 
potUebné zmEny textu v rámci procesu zpracování aktualizace ZÚR d]kladnE 
provEUit a promyslet ve všech potUebných vEcných souvislostech. 
UpozorOujeme, že takto striktní a definitivní pojetí požadavk] na formulační 
úpravy textu ZÚR v rámci Zprávy o uplatOování ZÚR zakládá reálný problém pUi 
vypoUádání souladu Uešení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy s požadavky na 
aktualizaci ZÚR v pUípadE, kdy se nakonec jednotlivé formulace textu ZÚR v 
návrhu aktualizaci ZÚR zmEní a když se zpracovatel od nich tedy jakkoli odchýlí 
Ěcož lze pUedpokládatě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude zapracován. 
- Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné e. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy z výše uvedených právních pUedpis] a ÚůP Ěviz též kapitola bě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahyě, včetnE specifikace konkrétních 
požadavk] na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden požadavek na 
„opravy a upUesnEní v textové a grafické části ve smyslu zákona č. ň50/Ň01Ň Sb. 
Ěnovela stavebního zákonaě, platného znEní vyhlášky č. 500/Ň006 Sb., ÚůP hl. m. 
Prahy a Pražských stavebních pUedpis]“ a dále „upUesnEní formulací textové části 
a formální úpravy výkres].“ Není zUejmé, o jaké konkrétní opravy se má jednat, v 
jakém rozsahu a s jakými dopady na vEcné i formální Uešení ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 
Problematiku ÚůP Ueší kapitola bě, která bude rozšíUena a budou konkretizovány 
problémy vyplývající z aktualizací ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR 
hl. m. Prahy Ueší jen vybrané problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR 
náležetě. 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné e. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývají z republikových priorit územního plánování, jejichž znEní bylo 
podstatnEji upraveno nebo novE doplnEno v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR. 
PUitom Požadujeme zamEUit se zejména na návrh implementace novE 
stanovených republikových priorit č. Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní 
republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden toliko obecný 
požadavek zohlednit v 1. kapitole ZÚR hl. m. Prahy priority stanované v PÚR ČR. 
Vycházíme z pUedpokladu, že současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1, byly vydány v souladu s tehdy platnou PÚR ČR z roku Ň00Ř. V 
uplynulém období, konkrétnE 15. 4. Ň015, byla vydána ůktualizace č. 1 PÚR ČR, 
ve které bylo podstatnEji aktualizováno nebo novE doplnEno znEní následujících 
republikových priorit územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území: 
(14a), (16), (16a), (17), (20a), (23), (24), (24a) a (29). 

  

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné e. 7 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR navrhuje v bodE Ň. bez náhrady zrušit 
kapitolu Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
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„Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy“ s od]vodnEním, že její jednotlivá 
ustanovení jsou obsažena v jednotlivých konkrétních kapitolách ZÚR. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, která ustanovení kapitoly Ň. současnE 
platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou obsažena v 
konkrétních kapitolách ZÚR hl. m. Prahy nebo jsou s nimi v rozporu, zejména s 
ohledem na nezbytnost dosažení souladu obsahu ZÚR hl. m. Prahy s platnou 
legislativou. 
 
Od]vodnEní 
Toto obecné od]vodnEní nelze považovat za adekvátní, protože ustanovení 
kapitoly Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
jsou aplikovaná bez rozdílu na celém území hl. m. Prahy, zatímco jednotlivé 
konkrétní kapitoly současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 vymezují podmínky pro vymezená území hl. m. Prahy Ěspecifické 
oblasti nadmístního a celomEstského významu, transformační oblasti, nadmístnE 
významné rozvojové osy a oblastiě. Součástí kapitoly Ň. současnE platných ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou ustanovení naplOující základní 
požadavky pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb.: zejména odst. 1 písm. aě 
„stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území včetnE zohlednEní priorit stanovených v Politice územního rozvoje“; odst. 1 
písm. eě „upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území kraje“; a odst. 1 písm. hě „stanovení 
požadavk] na koordinaci územnE plánovací činnosti obcí a na Uešení v územnE 
plánovací dokumentaci obcí, zejména s pUihlédnutím k podmínkám obnovy a 
rozvoje sídelní struktury.“ Je možné, že nEkterá ustanovení v kapitole Ň. jsou 
duplicitnE obsažena v kapitole Ř. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy Ěv ní jsou 
také nEkteré celomEstské zásadyě, ale u nich tUeba duplicitu prokázat, a to 
srovnáním formulací jednotlivých konkrétních zásad. 

Požadavek bude částečnE akceptován. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné e.Ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 7 vEnovaném 
„ZpUesnEní ploch a koridor] vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridor] 
nadmístního a celomEstského významu“ stanovuje nezbytnost provEUení a 
nového vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. Požadujeme 1. 
doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUehled zmEnEných 
metodických a legislativních podmínek a vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy, které zd]vodní potUebu provEUení vymezení ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni na území hl. m. Prahy. Ň. v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy požadujeme uvést konkrétní požadavky a podmínky pro aktualizaci 
vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. 
 
Od]vodnEní 
PotUeba nového vymezení ÚSES ovšem z obsahu kapitoly cě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nevyplývá. Je pUitom argumentováno nutností uvést 
vymezení systému ÚSES do souladu „s legislativním rámcem, oborovými 
metodikami a reálnými podmínkami v území“. V kapitole aě „Vyhodnocení 
uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na základE kterých byly 
ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území“ Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy potUebu provEUení vymezení ÚSES na 
nadregionální a regionální úrovni konstatuje bez uvedení zmEn legislativních a 
metodických podmínek, na základE kterých byl ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni vymezen v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 a/nebo vyhodnocení zkušeností pUi uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, 
ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Zd]vodOování zmEn konkrétních prvk] 
regionálního ÚSESpotUebou „uvedení dosouladu s legislativnímrámcem“ 
považujeme za zavádEjící, protože stávající podoba ÚSES byla do platného 
územního plánu začlenEna v souladu se zákonem č. 114/1řřŇ Sb. i provádEcí 
vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. ObdobnE považujeme za zavádEjící odkaz na „aktuální 
oborovou metodiku“, nebo[ fakt jejího vydání sám o sobE nelze považovat za 
argument pro zpochybnEní platného ÚSES nota bene pouze jeho vybraných částí. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 
 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné e. ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE Ř. navrhuje pUi 
upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot, že tyto územní podmínky budou pUi aktualizaci „upraveny s 
ohledem na požadavek hospodárného a intenzivního využití zastavEného území s 
d]razem na využití ploch brownfields a ploch pUestavby a s ohledem na 
požadavek omezit rozšiUování zastavitelného území do krajiny” a že podkladem 
pro úpravu tEchto podmínek budou využity výsledky poUizovaných aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají ve vztahu k 
podmínkách koncepce ochrany a rozvoje hodnot území hl. m. Prahy pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na aktualizaci ZÚR 
hl. m. Prahy ve vztahu k podmínkám koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy tímto bodem implikuje, že existující 
koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 je nedostatečná, aniž toto prokázal ve svých kapitolách aě, až dě. 
ZároveO v bodE e/Ň navrhuje bez náhrady zrušit kapitolu Obecných zásad 
územního rozvoje hl. m. Prahy. Není proto zjevné, do jakých kapitol ZÚR hl. m. 
Prahy a jakým zp]sobem budou výše zmínEné úpravy zapracovány a k jak 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Ve ZprávE není uvedeno, že existující koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR 
hl. m. Prahy je nedostatečná a bude tudíž mEnEna. 
V tomto bodu se jedná pouze o úpravu kapitoly Ř - UpUesnEní územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních a civilizačních hodnot v platných 
ZÚR, vzhledem k podrobnosti dokumentace ZÚR, s využitím ůktualizace ÚůP a 
také v d]sledku revize Kapitoly Ň. Nejedná se o zmEnu koncepce, ale pouze o 
formulační úpravu. 
Jak již bylo uvádEno v pUipomínkách výše, Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
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rozsáhlým a podstatným zmEnám ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 
1 v by d]sledku navržených úprav mElo dojít. 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné e.10 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ř. konstatuje, že obsah 
kapitoly bude naplOovat požadavky Evropské úmluvy o krajinE. Česká republika 
podepsala Evropskou úmluvu o krajinE ve Štrasburku ŇŘ. listopadu 2002. 
Požadujeme 1. pUednE doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 
s Evropskou úmluvou o krajinE a specifikovat, v čem se ve vztahu k Evropské 
úmluvE o krajinE zmEnily podmínky, na jejichž základE byly současné platné ZÚR 
hl. m. Prahy vydány. 
Ň. v návaznosti na vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní 
ůktualizace č. 1 s Evropskou úmluvou o krajinE požadujeme ve formulaci bodu ř. 
kapitoly eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnE specifikovat, jaké 
konkrétní požadavky a podmínky vyplývají na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do 
souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Česká vláda usnesením č. 104ř/Ň00Ň z Uíjna Ň00Ň uložila ministerstvu životního 
prostUedí, ministerstvu zemEdElství, ministerstvu kultury, ministerstvu pro místní 
rozvoj a ministerstvu školství, mládeže a tElovýchovy, aby zabezpečila 
uplatOování úmluvy v praxi. Vymezit typy krajin podle stanovených cílových 
charakteristik a stanovit cílové charakteristiky kraji, včetnE územních podmínek 
pro jejich zachování nebo dosažení, v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE č. 
1ň/Ň005 Sb. m. s., vyplývá z pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. již od roku 
2007. Máme tak za to, že i současnE platné ZÚR hl. m. Prahy mEly být 
zpracovány v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE. Z bodu ř. Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není s ohledem na výše uvedené zUejmé, v čem 
současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 neodpovídají 
Evropské úmluvE o krajinE a jaké konkrétní požadavky a podmínky na uvedení 
ZÚR hl. m. Prahy do souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
ZÚR hl.m. Prahy v platném znEní nejsou v rozporu s Evropskou úmluvou o krajinE. 
Vzhledem k nové metodice - Metodika pro poUizování a zpracování zásad 
územního rozvoje v kontextu Evropské úmluvy o krajinE ĚČZÚ v Praze, Fakulta 
životního prostUedí; 6.1.Ň014ě- je v návrhu Zprávy navržena aktualizace pUíslušné 
kapitoly 9. 
 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné e.11 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 10. konstatuje potUebu 
provEUení rozsahu veUejnE prospEšných staveb a opatUení dle „zmEn v 
aktualizovaných částech ZÚR“. Požadujeme ve formulaci bodu 10. kapitoly e) 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, v návaznosti na vyhodnocení uplatOování 
ZÚR v uplynulém období provedeném v kapitolách aě až dě konkrétnE 
specifikovat, jaké konkrétní VPS a VPO mají být pUedmEtem provEUení v 
aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodu ň. explicitnE nenavrhuje 
konkrétní zmEny v kapitolách vEnujících se rozsahu VPS a VPO. ZároveO ovšem 
v bodech 5. a 6. uvádí výčet koridor] technické a dopravní infrastruktury, u nichž 
by mElo dojít ke zmEnE zp]sobu zapracování do aktualizovaných ZÚR hl. m. 
Prahy,v bodE 7. zd]vodOuje potUebu zmEn ve vymezení ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni, včetnE uvedení nEkterých konkrétních prvk], u nichž se 
pUedpokládají zmEny ve vymezení. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
VPS budou odstranEny u již realizovaných prvk] dopravní infrastruktury napU. 
prodloužení metra trasy ů do Motola - Z/50Ň/DM. U prvk] technické infrastruktury -  
bude grafické vymezení prvk] VPS upraveno, dle aktuálních podklad]. 
VPO budou upraveny v celé kapitole ÚSES, dle nového vymezení. 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné e.1Ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje zrušit bez 
náhrady nadmístní rozvojové oblasti 
- R/1 ŠtErboholy – Dolní MEcholupy – Dubeč a 
- R/1 LetOany – Avia. 
Požadujeme ve formulaci bodu ň. kapitoly eě vyjasnit, zda a v jakém rozsahu má 
být kapitola ň. ZÚR hl. m. Prahy upravena. Zd]vodnEní nezbytnosti úprav 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí území hl. m. Prahy by pUitom mElo 
vycházet z výsledk] zjištEní kapitol aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období obsažené v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k potUebE nového 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí nevyjadUuje. Není proto zjevné, z 
jakých d]vod] by mElo dojít k vypuštEní tEchto kapitol ze ZÚR hl. m. Prahy. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
V kapitole ň jsou navrženy ke zrušení rozvojová oblast ň.1.1 a transformační 
oblast ň.Ň.1. U oblasti ň.1.1. ŠtErboholy - Dolní MEcholupy - Dubeč ĚR/1ě došlo k 
nenaplnEní pUedpoklad], které byly potUebné k rozvoji tzv. Východního mEsta. Jde 
zejména o ukončení trasy metra v Depu HostivaU Ětedy nenapojení rozvojové 
oblasti na kapacitní dopravu - metroě, pUehodnocení dosavadního vývoje, kdy v 
tomto území je udržitelnEjší rozvoj jednotlivých mEstských částí se zachováním 
pUímEstského charakteru, což souvisí s rozvojem v jiných částech Prahy a 
naplnEním potenciálu v transformačních plochách uvnitU Prahy. ZároveO je tímto 
krokem u rozvojové oblasti ň.1.1. sledována i ochrana otevUené krajiny, zvýšení 
rekreačního potenciálu ve východní části mEsta s využitím prvk]m okolo vodní 
nádrže Slatina která má pUírodE blízký charakter a je významná i z hlediska 
ochrany pUírody. 
U oblasti ň.Ň.1. LetOany -ůvia ĚT/1ě nedošlo k naplnEní očekávání a území je stále 
využíváno Ěz vEtší částiě k produkci, skladování a obchodu, nelze tedy naplnit 
pUedpoklad transformace území v plnohodnotnou mEstkou čtvr[. Naopak je 
potUeba v Praze zachovat plochy pro výrobu, obchod a skladování - jejich úbytek 
Ěsouvisející i s ochranou bydlení a limity, které potom plynou na okolní výstavbuě 
m]že mít negativní vliv na zásobování, city logistiku i hospodáUství mEsta v 
dlouhodobém horizontu. 
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69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné e.1ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. obsahuje požadavek 
na zrušení ř rozvojových oblastí zelenE z celkových 11 rozvojových oblastní 
zelenE vymezených v ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Platné 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom explicitnE konstatují, že jedním z celomEstských 
problém] k Uešení nástroji územního plánování je „nedostatek les] s ohledem na 
potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského kraje, vysoká rekreační zátEž 
stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch“ Ěkap. 1111, s. 7ě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní vEtšiny rozvojových 
oblastí zelenE, zejména s ohledem na zásadní význam ZÚR hl. m. Prahy pro 
koordinaci systému sídelní i krajinné zelenE na území hl. m. Prahy v poUizovaném 
novém Územním plánu Prahy ĚMetropolitním plánuě. PUípadné vypuštEní vEtšiny 
rozvojových oblastí zelenE musí vyplynout z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE zd]vodnEno, mj. s ohledem na 
problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR Prahy se v kapitolách aě až dě k rozvojovým 
oblastem zelenE pUitom v]bec nevyjadUuje. Není proto zUejmé, na jakém základE 
bylo stanoveno, že se jedná o lokality „spíše lokálního významu“, vzhledem k 
tomu, že rozvojové oblasti zelenE navržené ke zrušení, zasahují na území více 
mEstských částí hl. m. Prahy. Podle hrubého odhadu odečtem z pUíslušného 
výkresu platných ZÚR hl. m. Prahy je rozloha jednotlivých oblastí navržených ke 
zrušení cca 40 – 100 ha. To rozhodnE nesvEdčí jejich údajnému „spíše lokálnímu 
významu“. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné e.14 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. zp]sobem mEní 
zp]sob vymezení, rozsah a prostorové uspoUádání stávající Specifické oblasti 
celomEstského centra. Specifická oblast celomEstského centra je v kap. 4.1. ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. vymezena takto: „Oblast stávajícího 
celomEstského centra zahrnuje území Památkové rezervace v hlavním mEstE 
Praze ĚPPRě a navazující části historických čtvrtí Vinohrady, Smíchov, Holešovice 
a Karlín Ě…ě”. 
Požadujeme ponechat současné vymezení Specifické oblasti celomEstského 
centra. Návrh na rozšíUení území Specifické oblasti celomEstského centra zcela 
popírá princip polycentrického uspoUádání Prahy, když neod]vodnEnE neúmErnE 
plošnE rozšiUuje území vlastního celomEstského centra. 
 
Od]vodnEní 
Území LibnE a Vysočan, která mají být podle návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy do Specifické oblasti CelomEstského centra doplnEna, na území PPR 
nenavazují a ani s ním nijak úzce nesouvisí. Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy se pUitom k potUebE nového vymezení SO na území hl. m. Prahy v 
kapitolách aě až dě nevyjadUuje. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu SO 
stávajícího celomEstského centra vyvolán. Jedním z princip] udržitelného rozvoje 
hl. m. Prahy uvedených v platných ÚůP ĚŇ014ě je pUitom „Podpora 
hierarchizované polycentrické struktury mEsta“. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Vymezení celomEstského centra je chápáno jako vymezení hierarchicky 
nejvyššího centra, které by mElo v čase nar]stat co do kvality i kvantity rozvoje 
Prahy. CelomEstské centrum nelze vnímat v Ň1. století úzce, tedy jen jako 
Pražskou památkovou rezervaci a tEsnE pUilehlá území. S rozvojem Prahy i po 
roce 1řŘř narostl počet obyvatel, dojíždEjících i student], kteUí zpravidla využívají 
právE centrum mEsta. K odlehčení tlaku na rozvoj uvnitU PPR je potUeba učinit 
nEkolik krok], mezi které patUí i rozšíUení celomEstského centra. Tím ale není 
porušena polycentričnost mEsta - resp. rozvoj lokálních center s místní 
vybaveností. Území LibnE a Vysočan vykazuje značný transformační potenciál a 
jde o území, které je dobUe napojeno na systémy veUejné dopravy a nachází se v 
blízkosti historického jádra Prahy. Jde o podporu kvalitní transformace s cílem 
zajištEní adekvátních služeb pro hlavní mEsto jako celek a tím ke zlepšení živote 
jeho obyvatel i návštEvník], v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné e.15 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. obsahuje požadavky 
na konkrétní formulační zmEny v kapitolách 
- 4.ň.Ň Radotínské údolí Ězrušení úkol] navrhnout postupné rekultivace lom] a 
návaznost na pUilehlou část Pražského regionu pro podrobnEjší ÚPDě, 
- 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol Ězrušit úkol pro podrobnEjší ÚPD vyUešit 
nárazníkové pásmo mezi obytnými a pUírodními plochamiě a v 
- 4.5 Údolní niva Vltavy a Berounky ĚnovE chránit prostorový charakter nábUeží a 
pr]hledy, nikoliv již panorama mEstaě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na zmEny textové části nejsou zd]vodnEny v jednotlivých 
požadavcích, ani v obsahu kapitol aě až dě návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 na s. 7 konstatují „nedostatečné 
zajištEní územní ochrany pUírodnE hodnotných ploch“; „nedostatečné vazby do 
StUedočeského kraje“ a „nedostatečnou ochranu krajinných dominant a pohledovE 
exponovaných svah], podílejících se na jedinečnosti obrazu mEsta“ a potUebu 
jejich Uešení nástroji územního plánování. Není zUejmé, jakým zp]sobem mají 
navržené zmEny ZÚR hl. m. pUispEt Uešení výše zmínEných problém]. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky nebudou akceptovány. 
ůd. 4.ň.Ň. Radotínská jezera - Nástroji podrobnEjší ÚPD nelze dosáhnout 
rekultivace lom]. Není upuštEno od rekultivace lom] v této oblasti, podmínka je 
obsažena v bodE cě v Podmínkách pro následné rozhodování o zmEnách v území. 
ZÚR Ueší z principu návaznosti na okolí, tedy i na pUilehlou část Pražského 
regionu, proto je tato podmínka nadbytečná. 
Ad. 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol - Jde o území, které je zaUazeno do zastavEného 
území v souladu se SZ, uvedené území je součástí intravilánu 1ř66. Požadavek 
nárazníkového pásma není možné vzhledem k současnému stavu území Uešit, v 
blízkosti se nacházejí již realizované soudobé obytné soubory, areál golfu apod. a 
na jižní stranE bude navazovat na stávající zástavbu Radlická radiála. Ochrana 
uvedených území je stanovena pUíslušnými vyhláškami pUírodních park]. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
ůd.4.5. Údolní niva Vltavy a Berounky - text týkající se: „ochrana panoramatu 
mEsta" bude z kapitoly 4.5. odstranEn. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou 
zásadu bude uvedený text součástí kapitoly Ň - Obecné zásady.  

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné e.16 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. navrhuje z textu 
všech specifických oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE společenských 
Ěkap. 4.Ň. ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1.ě vyjmout z úkolu pro 
podrobnEjší ÚPD „vyUešit dopravní obsluhu území pUi preferování dopravy 
hromadné“ preferenci hromadné dopravy. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
V oblasti 4.Ň.Ň LetOany ĚSO/Ňě je požadavek preferování dopravy hromadné je již v 
tomto území pUekonán. Jedná se o území, kde je realizováno metro C - zastávka 
LetOany. Proto je tento bod vypuštEn. V ostatních specifických oblastí osvEtových, 
vzdElávacích a rekreačnE společenských bude požadavek odstranEn. PodrobnEjší 
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ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom v kapitole 1111 na s. 15 doporučují ÚPD „upUednostnit 
výstavbu kolejových systém] veUejné hromadné dopravy“ a „vytvoUit prostorové 
podmínky pro výstavbu tramvajových tratí“. Vzhledem k tomu, že vyjímané články 
naplOují čl. Ň4 PÚR ČR a kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
se k dopravní obsluze oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE 
společenských nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE všechny zp]soby 
dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole 2. 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné e.17 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitol 
- 3.1.2 (Barrandov – Slivenec R/2), 
- ň.1.ň ĚZápadní mEsto R/ňě, 
- 3.2.3 (Vysočany, T/ňě, 
- 3.2.4. (Bohdalec-Slatiny T/4) 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD body, pUedepisující podrobnEjší ÚPD Uešit odtokové pomEry z území a 
protipovodOová opatUení nestavebního charakteru. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se pUitom k problematice 
vodního hospodáUství a protipovodOové ochrany na malých vodních tocích 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 Ěs.15ě uvádí jako problém k 
Uešení ÚPD v oblasti technické infrastruktury “VytváUet pUedpoklady pro bezpečné 
a účelné Uešení likvidace srážkových vod.” a “Vymezit plochy vodních nádrží a 
suchých poldr] jako opatUení proti povodním, a naopak jako opatUení k nadlepšení 
bezdeštných pr]tok] zejména u drobných vodních tok].“, čímž smEUují k naplnEní 
požadavk] čl. Ň5 PÚR ČR. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteru) budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových a transformačních oblastí. 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné e.Ň0 Zásadní pUipomínka 
Kapitola e) Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6ě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD požadavek na minimalizaci dopravy generované navrhovaným funkčním 
využitím a na provEUení Uešení Masarykova nádraží. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR 
hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. 
Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPD potUebu zvýšení významu železnice v regionální 
dopravE Ěs. 5ě a celkové pUetížení centra mEsta dopravou Ěs. řě a kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice transformační oblasti 
Masarykovo nádraží nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu 
formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Bod cě v Úkolech pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci bude vypuštEn. 
Navržená úprava reaguje na probEhlé zmEny v koncepci i reálné kroky, které se s 
územím Masarykova nádrží pojí. Území Masarykova nádraží se nachází v 
centrální části mEsta, ale je zároveO napojeno na nEkolik typ] veUejné dopravy - 
železnice, metro, tramvaj a pUedpokládá se nová koncepce, a to vznik terminálu 
spojujícímu centrum mEsta s letištEm. Z tohoto d]vodu nelze nadále uvažovat o 
tom, že lze redukovat v maximální možné míUe dopravu generovanou. 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné e.Ň1 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje zmEny v 
nadUazeném komunikačním systému hl. m. Prahy. Kapitoly vEnované 
nadUazeného systému se podle Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy mají 
pouze pUesunout do jiné kapitoly ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy struktury textu ZÚR hl. m. Prahy ve vztahu k 
nadUazenému systému a zd]vodnit, čím jsou tyto úpravy textu vyvolány. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat, zda se jedná o zámEr na aktualizaci vEcného Uešení nebo toliko 
formální úpravu dokumentace ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Zpráva 
Prahy k problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není 
zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Od zamýšlené úpravy textu, který se mEl týkat úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, bylo upuštEno. ČlenEní dopravního infrastruktury nebude v 
aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy mEnEno. 
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69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné e. ŇŇ Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje vypustit v 
kapitole 5.1.1 bod požadující ovEUení trasy Vysočanské radiály v úseku Kbelská – 
Balabenka. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy Vysočanské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] celomEstského systému v d]sledku 
provEUení vybraných radiál dopravními modely a vývoji zatížení jednotlivých 
komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
Územní rezerva Vysočanské radiály v úseku Kbelská – Balabenka nebude již dále 
sledována, dojde k využívání stávající komunikační sítE. 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné e.Ňň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje v kapitole 
5.1.Ň.5 v úkolech pro podrobnEjší ÚPD vymezit koridor rezervy BUevnovské 
radiály namísto koridoru BUevnovské radiály. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy BUevnovské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
PUevedení návrhového prvku koridoru BUevnovské radiály do územní rezervy bude 
v rámci zpracování návrhu aktualizace ZÚR provEUeno na základE dopravního 
modelu včetnE dopad] na širší území. Pokud dopravní model potvrdí potUebnost 
BUevnovské radiály bude tento koridor v návrhovém prvku zachován, v opačném 
pUípadE bude tento koridor pUeUazen do územní rezervy. 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné e.Ň4 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje následující 
zmEny v grafické části ZÚR hl. m. Prahy bez zmEn souvisejících kapitol ZÚR: 
- vypuštEní koridoru územní rezervy Vysočanské radiály ĚpUi současném 
ponechání kap. 5.1.Ň.4 Vysočanská radiálaě; 
- pUevedení Prosecké radiály z koridoru pro upUesnEní v rámci ÚP na koridor s 
celomEstským významem Ěbez adekvátních úprav kapitoly 5.1.Ň.7 Radiály 
Chodovská, Chuchelská, Prosecká a ŠtErboholskáě; 
- úpravy vedení koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a 
Troja Ěkap. 5.6.1 Koridory tramvajové dopravyě. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené zmEny v nadUazeném komunikačním systému mEsta, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím 
jsou uvádEné požadavky na zmEny grafické části ZÚR hl. m. Prahy vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
- V textové části bude upravena pUíslušná kapitola týkající se problematiky 
Vysočanské radiály. 
Jak bylo uvedeno v pUipomínce výše, dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] 
celomEstského systému v d]sledku provEUení vybraných radiál dopravními modely 
a vývoji zatížení jednotlivých komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
- U Prosecké radiály vzhledem k upuštEní od úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, nebude grafické Uešení mEnEno. 
- U koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a Troja se 
jedná pouze o zmEny grafické části. Textové část v kap. 5.6.1 Koridory tramvajové 
dopravy nebude mEnEna. 
Koridory tramvajových tratí jsou provEUeny a úpravy reagují na zmEny v území 
vyvolané zejm. implementací ÚPD Ěvýstavbou, realizací zámEr]ě. 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné e.25 
Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje z grafické 
části ZÚR hl. m. Prahy vypustit koridory VVN 110 kV a provEUit zobrazování 
koridor] plynovod] Ěbez udání kategorie, pravdEpodobnE, v souladu s kap. 6.Ň.6 
VTL a VVTL). 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v zobrazení ploch a koridor] technické 
infrastruktury, včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a 
uvedení podklad] a požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými 
jsou zamýšlené úpravy vyvolány. 
    
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice zobrazování vedení koridor] technické infrastruktury nevyjadUují, 
není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky bude částečnE akceptovány. 
Jedná se pouze o úpravy grafické části, textová část tEchto kapitol nebude 
mEnEna. 
Pro lepší pUehlednost budou upraveny legendy a grafické znázornEní koridor] 
VVN 110 kV v grafické části aktualizace ZÚR. 
Vedení VTL plynovodu budou v grafické části upravena dle aktuálních podklad]. 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné e.Ň6 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje v kapitole 
6.Ň.ň.Ň ĚDrobné vodní tokyě zrušit v úkolech pro podrobnEjší ÚPD požadavek na 
vymezování veUejnE prospEšných protipovodOových opatUení nestavebního 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
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charakteru, ploch pro extenzivní rekreaci a zajištEní prostupnosti území podél 
vodních tok]. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v oblasti protipovodOové ochrany, včetnE 
zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Nejedná se o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a ani kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice malých vodních tok] 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 v problémech k Uešení ÚPD 
uvádEjí potUebu „Vymezit plochy vodních nádrží a suchých poldr] jako opatUení 
proti povodním a naopak jako opatUení k nadlepšení bezdeštných pr]tok] 
zejména u drobných vodních tok]“ a “Zachovat nezastavitelnost bUehových 
koridor] podél tok], a to i v pUípadE菜 , že nejde o záplavová území nebo 
biokoridory“. Není proto zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD v oblasti protipovodOové ochrany vyvolány. 

Požadavky na Uešení protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního 
charakteruě a zajištEní prostupnosti území podél vodních tok] budou obsaženy v 
souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou opakovány 
v rámci jednotlivých kapitolĚnapU. 6.Ň.ň.Ňě 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
Tento požadavek, zajištEní prostupnosti území podél vodních tok], je také uveden 
v platných PSP - § 11, odst.4.  

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné X. Obsah kapitoly 
fě Požadavky na zpracování variant Uešení 
 
f.1Zásadní pUipomínka 
Požadujeme doplnit kapitolu o jednoznačné konstatování, zda se pUedpokládá 
variantní nebo invariantní Uešení ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy, včetnE 
zd]vodnEní. To nemEní nic na skutečnosti, že požadavky na variantnost Uešení 
ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy mohou vyplynout i ex post z projednání Návrhu 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na pUípadné zpracování variant Uešení má vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. ůbsenci konstatování, zda má být ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
zpracovaná ve variantách Ěvč. pUípadné specifikace v jakých variantáchě nebo 
jako invariantní lze pUipsat v podstatE úplné absenci vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka je bezpUedmEtná. 
Návrhem Zprávy v bodE fě není požadováno zpracování variant Uešení, pokud tak 
nevyplyne z výsledk] projednání. Uvedený text bude upraven v souladu s výsledky 
projednání. 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné XI. Obsah kapitoly 
gě Návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopad] na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly zjištEny 
 
g.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných negativních 
dopad] zmEn v území v uplynulém období na udržitelný rozvoj území, včetnE 
návrhu zp]sobu jejich eliminace, minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Prosté konstatování Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, že „bude 
provEUeno, zda byly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území“ nelze 
považovat za naplnEní dikce § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. Zpráva o uplatOování 
ZÚR. PoUizovatel Zprávy o uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy 
na základE vyhodnocení podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, 
vyhodnotit pUípadné negativní vlivy tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území Ěviz též 
kapitola aě Zprávy o uplatOování ZÚRě a navrhnout zp]soby jejich eliminace, 
minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Text bodu gě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " V rámci uplatOování ZÚR hl.m. 
Prahy nebyly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území, a proto Zpráva 
neobsahuje žádné návrhy na jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci." 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné XII. Obsah kapitoly 
hě Návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje 
 
h.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme specifikovat konkrétní návrhy na aktualizaci PÚR ČR, nebo 
konstatování ĚvčetnE zd]vodnEníě, že takové návrhy z vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m Prahy v uplynulém období nevyplývají. 
 
Od]vodnEní 
Návrhy na pUípadnou aktualizaci PÚR ČR musí vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. Povinnosti uložené ZprávE o uplatOování ZÚR v § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. se nelze vyhnout odkazem na vlastní zpracování a projednání 
aktualizace ZÚR, jejíž poUízení se na základE pUedmEtné Zprávy o uplatOování 
ZÚR pUedpokládá. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
V současnosti nelze specifikovat pUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR, v 
platném znEní. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR mohou vyplynout z 
následného zpracování a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na základE 
schválené Zprávy. 
 
Text bodu hě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " Návrhy na aktualizaci PÚR ČR nelze 
nyní specifikovat. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR vyplynou ze zpracování 
a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy." 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné e.1Ř Zásadní pUipomínka 
Ke kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.Ň ĚManiny, Dolní LibeO, Invalidovna T/Ňě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD bod pUedepisující podrobnEjší ÚPD provEUit plochy u stanice metra 
Invalidovna pro umístEní významného celomEstského zámEru. ZároveO ovšem v 
bodu 4. Ěs.7ě navrhuje zahrnout prostor Dolní LibnE do SO celomEstského centra. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
VypuštEní uvedeného úkolu neznemožní realizaci významného celomEstského 
zámEru. UmístEní pUípadného celomEstského zámEru navrhované rozšíUení 
celomEstského centra umožOuje. Území v současné dobE pochází v nEkterých 
částech transformací a jsou pUipravovány r]zné studie. Ty provEUují i celomEstské 
zámEry. Je potUeba vytváUet kompaktní, smíšené a pro r]zné využití vhodné části 
mEsta se soudobou zástavbou. 
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ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice T/Ň 
nevyjadUují. Není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolán. 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné e.1ř Zásadní pUipomínka 
Ke kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v 
textech kapitol 
- ň.Ň.5 ĚNákladové nádraží Žižkov T/5ě, ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6ě, a 
- 3.2.8 ĚHolešovice-Bubny-Zátory T/Řě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 pUeformulovat v bodech úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD požadavky na polyfunkčnost transformačních území. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR 
hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. 
Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPD vznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené 
mEstské prostUedí a generující zvýšené nároky na dopraní obsluhu Ěs.11ě a 
kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice výše 
uvedených transformačních oblastí nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky 
na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Slovní spojení týkající se polyfunkčnosti v uvedených oblastech Ěň.Ň.5, ň.Ň.6 a 
ň.Ň.Řě nebudou odstranEny, ale pUeformulovány na smíšené využití. 
Jedná se o úpravu terminologie na základE aktualizace stavebního zákona a jeho 
provádEcích vyhlášek. 

69    MČ Praha - Suchdol, starosta Jiné XIII. Zásadní pUipomínka ke kapitolám eě a fě: 
Na základE aktualizované Politiky územního rozvoje v roce Ň015, na základE 
požadavk] sítE TEN-T a na základE zkušenosti z výskytu smogových situací na 
území hl.m. Prahy, které jsou zp]sobené pUedevším exhalacemi z dopravy, 
požadujeme do zprávy o uplatnEní doplnEní v písmenE eě Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR, … v bodE 5. ZpUesnEní ploch a koridor] 
vymezených v PÚR ČR … a v písmenE fě Požadavky na zpracování variant Uešení 
doplnit tento úkol: 
Zpracování objektivního posouzení a porovnání místnE odlišných variant vedení 
okruhu kolem Prahy ĚnapU. var. ůZÚR, var. Regionálníě na rozhraní hl.m. Prahy a 
StUedočeského kraje. Hlavním kritériem posouzení a porovnání variant budou 
zejména: jeho realizovatelnost, vlivy okruhu na obyvatele metropolitní oblasti, 
pUínos pro Uešení smogových situací v pražské kotlinE, účinnost pUevedení 
tranzitní silniční dopravy mimo intenzivnE obydlené části oblasti a účelná 
distribuce zdrojové a cílové dopravy v širší metropolitní oblasti. D]slednE budou 
aplikovány požadavky transevropské sítE TEN-T. Výsledek porovnání variant 
bude zohlednEn v návrhu aktualizace ZÚR hl.m. Prahy. 
Od]vodnEní 
Bod aě Zprávy o uplatOování uvádí: Dokumentace ZÚR a jejich ůktualizace č. 1 
byly zpracovány a vydány v souladu s tehdy platnými právními pUedpisy. V 
d]sledku zmEny podmínek Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě je nutné pUistoupit k 
poUízení ůktualizace ZÚR. 
Nové skutečnosti/podmínky:  Usnesením Vlády České republiky č. Ň76 ze dne 15. 
4. Ň015 byla schválena ůktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České 
republiky. 
ůktualizace Politiky územního rozvoje ĚPUR Ň015ě mEní vymezení koridor] 
dopravní infrastruktury a bod 76 novE stanoví: Závazným vymezením koridoru 
dopravní infrastruktury v Politice územního rozvoje ČR se rozumí uvedení míst, 
která mají být zámErem spojena, v její textové části. Grafická schémata, pUípadnE 
údaje o technických parametrech zámEru, jsou-li uvedeny, mají orientační 
význam. 
ůktualizace Politiky územního rozvoje mEní vymezení SOKP v textové části - bod 
řř:„Vymezení: 
• Silniční okruh kolem Prahy ĚPražský okruhě propojuje na rozhraní Hlavního 
mEsta Prahy a StUedočeského kraje jednotlivé mezinárodní a republikové trasy do 
Prahy. 
- D]vody vymezení: 
• PUevedení tranzitní silniční dopravy mimo intenzivnE zastavEné části mEsta, 
účelná distribuce zdrojové a cílové dopravy v metropolitní oblasti. Součást TEN-T. 
- Úkoly pro územní plánování: 
• Vymezit koridor v ZÚR. 
•Zodpovídá: Hlavní mEsto Praha, StUedočeský kraj“. 
 
1. aktualizace ZÚR HMP ĚůZÚRě v roce Ň014 pUitom považovala za závazné 
vymezení koridoru SOKP odkazem na p]vodní verzi PÚR Ň00Ř viz: 
- Od]vodnEní ůZÚR na str. 65: Má-li být koridor pro jihovýchodní část Pražského 
okruhu v souladu s PÚR Ň00Ř a má-li tudíž propojit již existující zprovoznEné 
úseky tohoto okruhu u BEchovic a DobUejovic ĚjižnE od Prahyě, což je logické, 
nem]že být vymezen na území regionu východnE od Prahy. 
- Zápis z veUejného projednávání ůZÚR z 11.1Ň. Ň01ň – kde na str. 1ň zástupce 
poUizovatele, Ing. Čemus, na dotaz zastupitelky z MČ Praha BEchovice, odpovídá: 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
Variantní Uešení vedení SOKP nebude součástí Zprávy ani následné aktualizace. 
Zpráva je v souladu s textovou částí PÚR v platném znEní čl. řř - "Silniční okruh 
kolem Prahy ĚPražský okruhě propojuje na rozhraní Hlavního mEsta Prahy a 
StUedočeského kraje jednotlivé mezinárodní a republikové trasy do Prahy." 
Dopravní koncepce hl.m. Prahy v souvislosti s vymezením Silničního okruhu kolem 
Prahy Ědále jen "SOKP"ě a jeho doprovodných staveb ĚmimoúrovOových kUižovatek 
a pUivadEč]ě se nezmEnila, Hlavní mEsto Praha i nadále trvá na vymezení SOKP 
dle platných ZÚR hl.m. Prahy, vymezující koridor SOKP v souladu s čl. řř PÚR 
ČR v platném znEní. Proces vymezení koridoru SOKP v platném znEní ZÚR hl.m 
Prahy, byl potvrzen rozsudkem Nejvyššího správního soudu v BrnE. 
StUedočeský kraj ve své probíhající aktualizaci č. Ň ZÚR vymezuje navazující části 
koridoru SOKP v souladu s platnými ZÚR hl.m. Prahy. 
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„…Pro MČ BEchovice již z PUR vyplývá, že úsek, který zde je, je stabilizovaný. 
Na tento úsek má být provedeno napojení v souladu s PUR.“ 
- Na grafické schéma PÚR je opakovanE odkazováno ve VypoUádání stanovisek a 
pUipomínek k ůZÚR, napU. na stranE ň74 Ěk pUipomínkám Jelínek Vladimír + Ň0Ň 
osob- zahrnující navrhovatele pě a rě: „Navržený koridor Pražského okruhu 
ĚSOKPě je v ůktualizaci Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy vymezen v souladu 
s Politikou územního rozvoje ČR Ň00Ř. V PÚR ČR Ň00Ř v grafické části ve 
schéma č. 5 - Doprava silniční je potvrzen stávající úsek Pražského okruhu 
ĚSilničního okruhu kolem Prahyě mezi Horními Počernicemi a BEchovicemi na 
pražském území a dokonce je vyjádUen nikoliv jako koridor, ale jako jedna z 
položek v legendE zahrnutých pod "stav". Na uvedený stávající úsek Pražského 
okruhu (SOKPě se napojují v PÚR ČR Ň00Ř vymezené koridory navazujících 
úsek] SOKP Ěve schéma č. 5 označené SOPě.“ nebo na str. 5Ř4 k pUipomínkám 
MČ Praha – BEchovice: „K části SOKP úsek 511: V PÚR ČR Ň00Ř, schválené 
usnesením vlády ČR č.řŇř ze dne Ň0.7.Ň00ř, je nezpochybnitelnE potvrzen 
stávající úsek Pražského okruhu ĚSOKPě na východE hl.mEsta mezi Horními 
Počernicemi a BEchovicemi jako součást Pražského okruhu ĚSOKPě- viz PÚR ČR 
Ň00Ř, schéma 5 - Doprava silniční. Na uvedený stávající úsek Pražského okruhu 
(SOKP) se napojují v PÚR ČR Ň00Ř vymezené koridory navazujících úsek] 
SOKP Ěve schématu 5 - Doprava silniční označené SOPě.“ Nebo k pUipomínkám 
MČ Praha – Satalice na str. 6ř1 „Ve ZprávE o uplatOování ZÚR schválené 
usnesením ZHMP č.10/77 ze dne 4.11.Ň011 není obsažen požadavek, aby v 
aktualizaci č. 1 byla Uešena variantní trasa Pražského okruhu ĚSOKPě. Hl. m. 
Praha není oprávnEno Uešit trasy dopravních koridor] na území jiného kraje, tj. v 
daném pUípadE na území StUedočeského kraje. V aktualizaci č. 1 ZÚR navržený 
koridor Pražského okruhu ĚSOKPě je koordinován se StUedočeským krajem. 
Koridor Pražského okruhu ĚSOKPě navržený v ůZÚR je v souladu s Politikou 
územního rozvoje ČR Ň00Ř. V PÚR ČR Ň00Ř v grafické části ve schéma č. 5 - 
Doprava silniční je potvrzen stávající úsek Pražského okruhu ĚSilničního okruhu 
kolem Prahyě mezi Horními Počernicemi a BEchovicemi na pražském území a 
dokonce je vyjádUen nikoliv jako koridor, ale jako jedna z položek v legendE 
zahrnutých pod "stav" Ěve schéma č. 5 označené SOKPě. Na tento stávající úsek 
Pražského okruhu ĚSOKPě se napojují v PÚR ČR Ň00Ř vymezené koridory 
navazujících úsek] SOKP. Tzv. regionální varianta Pražského okruhu ĚSOKPě, 
která je uvažovaná na území StUedočeského kraje, nevyužívá uvedený již 
zprovoznEný úsek okruhu u Počernic a BEchovic na pražském území a není proto 
s PÚR ČR Ň00Ř v souladu." 
 

72    MČ Praha - Troja, starosta Jiné MEstská část Praha-Troja podává pUipomínky k návrhu Zprávy o uplatOování 
Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. MEstská část Praha — Troja se plnE 
pUipojuje k zásadním pUipomínkám Svazu mEstských částí hlavního mEsta Prahy 
ze dne Ň1.4.Ň017, jelikož sdílíme názor, že Zpráva není ve stavu umožOujícím 
komplexní posouzení a pUipomínkování jejího obsahu a závEr]. 
 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUepracování návrhu Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje 
hl. m. Prahy Ědále jen Zprávaě, do podoby, která bude splOovat požadavky na 
zprávu o uplatOování zásad územního rozvoje Ědále jen ZÚRě vyplývající z 
platných právních pUedpis] a odpovídající zásadnímu významu ZÚR jako 
nadUazené a základní územnE plánovací dokumentace hl. m. Prahy. Takto 
pUepracovaný návrh požadujeme pUedložit k Uádnému projednání. 
Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy za uplynulé období musí být UádnE 
projednána s mEstskými částmi, Ministerstvem pro místní rozvoj, s dotčenými 
orgány, které chrání veUejné zájmy vyplývající z platných právních pUedpis], se 
sousedními kraji, s obcemi sousedícími s krajem, pro který jsou ZÚR poUizovány, 
v pUípadE Prahy tedy s obcemi sousedícími s územím hlavního mEsta. Pro účely 
transparentního projednání musí Zpráva o uplatOování ZÚR v uplynulém období 
obsahovat UádnE zpracované vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období, 
musí jednoznačnE, srozumitelnE transparentnE formulovat závEry a zjištEní tohoto 
vyhodnocení a musí obsahovat návrh na další postup. Dokud není provedeno 
Uádné a úplné vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období, není možné 
navrhnout další postup, tedy navrhnout, zda ponechat ZÚR beze zmEny, nebo 
navrhnout poUízení aktualizace ZÚR nebo dokonce poUízení nových Z¥R. V 
pUípadE návrhu na poUízení aktualizace ZÚR nebo poUízení nových ZÚR se 
Zpráva o uplatOování Z¥R stává zadáním aktualizace ZÚR, resp. nových ZÚR a 
musí proto obsahovat jednoznačnE formulované požadavky na aktualizaci ZÚR či 
na nové ZÚR.  

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Návrh Zprávy je zpracován a projednáván v souladu s platnými právními pUedpisy 
Ě§ 4Ň stavebního zákona, § ř vyhlášky č. 500/ Ň006 Sb. o územnE analytických 
podkladech, územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE 
plánovací činnostiě. Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období. Vlastní 
zd]vodnEní navrženého Uešení Ěkonkrétních úprav textové a grafické částiě bude v 
souladu s platnými právními pUedpisy součástí návrhové dokumentace ůktualizace 
ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
 

72    MČ Praha - Troja, starosta Jiné Nad rámec zásadních pUipomínek Svazu mEstských částí hlavního mEsta Prahy 
ze dne Ň1.4Ň017, uvádíme další specifické zásadní pUipomínky týkající se 
zejména trojské kotliny: 
dě Vyhodnocení návrh] mEstských částí na aktualizaci Ň1.ě11 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zapracovat do kapitoly dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
následující požadavky mEstské části vycházející z nezapracovaných pUipomínek k 
1. aktualizaci ZÚR a dále ze zkušeností s územnE plánovacími podklady, 
dokumentací i praxí v prostoru Trojské kotliny v letech Ň014-Ň017, včetnE 
podkladu pro konzultaci k MPP. 
Navrhujeme do ZÚR doplnit a zpUesnit podmínky pro harmonický rozvoj a 
rozhodování v jednotlivých ĚcelomEstsky významnýchě prostorech mEsta, 
uvádíme trojský pUíklad východisek územního plánování pohledem místní 
samosprávy: 
 
PrimárnE podporujeme utváUení a rozvoj Troje jako Krajiny ve mEstE. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
PUipomínky k ůktualizaci č. 1 ZÚR hl.m. Prahy byly UádnE vypoUádány a staly se 
součástí opatUení obecné povahy, kterým byla ůktualizaci č. 1 ZÚR hl.m. Prahy 
vydána. 
PoUizovatel neobdržel žádné požadavky MČ na aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy. 
Vzhledem k rozdílní podrobnosti ÚP a ZÚR není možné pUipomínky vznesené v 
rámci konzultací k novému Územnímu plánu hl.m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě 
použít k Zásadám územního rozvoje hl.m  Prahy. Tyto konzultace probíhaly nad 
rámec zákonem stanoveného postupu mezi zpracovatelem ÚPD a MČ, bez účasti 
poUizovatele. Tato jednání se týkala pouze návrhu Uešení Metropolitního plánu a 
byla mimo proces poUizování ÚPD. 
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Krajinotvorná pUítomnost Ueky a výrazný reliéf trojské krajiny jsou podstatnou a 
nadUazenou hodnotou formující vývoj a charakter všech lokalit Ěa civilizační 
venkovské o pUedmEstské hodnotyě trojské kotliny. Lokality uvnitU PUírodního 
parku by mEly mít omezení další zástavby. S vEdomím limit] z toho vyplývajících 
Ěomezená mEstská vybavenost a infrastrukturaě toto respektujeme a považujeme 
za podstatu identity Troje. Lokalita Trojská brána naopak nabídne kvalitní 
dopravní infrastrukturu, veUejnou vybavenost pro organizovaný i rekreační sport a 
volnočasové aktivity. 
Lokality Troja, Salabka, PodhoUí potUebují jednoznačnE stanovená pravidlo 
územního rozvoje, která podpoUí osobitý charakter mEstské části a zamezí další 
rušivé výstavbE bytových dom] a nepUimEUených budov administrativy, výroby, 
halových pavilon], a to uvnitU vilové čtvrti i ve volných plochách zelenE. Dopravní 
dostupnost nesmí ohrožovat krajinný ráz Troje Ěnegativní pUíklad MO Blanka, novE 
plánovaná Tramvaj pUes Zoo a vinici Salabku, most z Podbabyě — požadujeme 
najít ménE rušivé formy a trasy PID. S ohledem na kapacitu trojských ulic, 
obtížnost obsluhy mEstskou dopravou Trojskou ulicí i charakter rezidenční čtvrti je 
umis[ování kapacitních parkovacích ploch uvnitU kotliny nepUípustné. 
PEší a cyklistická prostupnost krajiny je elementární nutnost pro lepší využívání 
rekreačního potenciálu kotliny ĚpodélnE i napUíč mezi Prahou 6, 7, Ř, Trojou; 
včetnE prostupnosti extenzivnE využívaných částí zaplocených areál] Zoo, BZ, 
ÚČOV, CísaUského mlýna.ě vEtšina navrhovaných propojení je v Koncepční 
rozvaze MČ Praha — Troja (viz IPR SSP 2015) 
Zoologická a Botanická zahrada jsou podUízenou součástí PUírodního parku, 
podmnožinou trojské krajiny, ne jejími sousedy. Ideový koncept tEchto mEstských 
organizací a rozvoj jejich tematických areál] by mEl posilovat charakter trojské 
krajiny, ne ji oslabovat nebo ohrožovat nekoordinovaným a neúmErným 
developmentem! 
RozšiUování návštEvnického areálu Zoo pUes veUejnou komunikaci Pod 
Hrachovkou a zástavba krajinné scenérie mezi historickými usedlostmi 
Hrachovkou a SklenáUkou je nevhodné. Zoo m]že spravovat pUilehlou krajinu, ale 
v jiném režimu a formE než existující návštEvnický areál. 
PUítomnost výzkumného a výukového sadovnického a pEstebního areálu ČZU v 
PodhoUí považujeme za hodnotu a cenné pokračování trojské ovocnáUské a 
zahradnické tradice. 
Existence dožívajících sad] a fragmenty venkovské kulturní krajiny jsou 
pUíležitostí pro jejich revitalizaci a společenské zhodnocení, nikoliv d]vodem pro 
jejich náhradu obytnou zástavbou. Tu je v logice MPP Ěa zahuš[ování mEstaě 
možné realizovat v jiných, více devastovaných pUestavbových lokalitách Prahy, 
mimo plochy zelené. 
Zelené Trojské svahy a volný nezastavEný horizont až k jejich návrším jsou 
celomEstskou hodnotou, chránEnou rámcem ochranného pásma PPR, 
vyhlášeným PUírodním parkem. Urbanisticky správný odstup Bohnického sídlištE 
až za hranu stoupajících svah] a návrší ĚVelká skálaě, kromE vizuální integrity 
trojské krajiny, respektoval prostorové a funkční propojení mezi Velkou skálou a 
Čimickým hájem ĚV širším kontextu nepUetržitý pás severních park] Prahy od 
Divoké Šárky pUes Troju, Čimický a ?áblický hájě. Toto propojení bylo v ř0. letech 
narušeno výstavbou obytného sídlištE „Velká skála". Další zástavba Trojské 
plánE/Pusté vinice nevratnE pUeruší zelený pás mezi Trojou a Kobylisy. Ěviz 
ProvEUovací studie URM, Ň007ě. Chybné a nelegální umístEní čtyU dom] na hranE 
svahu v ulici Pod Havránkou Ěpod loukou u Velké skályě dokládá problematičnost 
regulace výstavby v této lokalitE. Dle Konceptu od]vodnEní MPP Ě1PR,Ň014ě trpí 
Praha Ř deficitem parkových ploch. 
V lokalitE Troja -Mezi protipovodOovou hrází a zástavbou u ulice Trojská bude 
pUípadná zástavba formou rodinných dom] v zahradách s vysokým podílem 
veUejných prostranství vč. park] Ě50%ě. 
V Lokalitách vnE mEstské části prostorovE souvisejících — Bohnice, Pelc Tyrolka, 
Vltava IV -750, Bubny požadujeme provEUení navrhovaných maximálních 
výškových hladin, které mohou mít negativní vliv na vizuální a prostorovou 
integritu trojské kotliny i severního vymezení pražské památkové rezervace.  

Požadavky na utváUení a rozvoj Troje jako Krajiny ve mEstE není možné vzhledem 
k jejich podrobnosti zohlednit v dokumentaci ZÚR. Tyto požadavky svou 
podrobností náležejí ÚP, resp. novému ÚP hl.m.Prahy ĚMetropolitní pláně. 
 

72    MČ Praha - Troja, starosta Jiné V ZÚR požadujeme dále rozpracovat následující témata: 
Zásady pro plošná chránEná území — vyhlášené PUírodní parky a pUímEstské 
parky kde je tUeba zároveO Uešit problematiku bydlení, rekreace, ochrany pUírody, 
dopravy, údržby ploch. 
Téma majetkových vztah] a požadované zcelování ploch v majetku mEsta — na 
pUíkladu pUírodních park] nebo vEtších celomEstských zámEr] mEsta —ůreál 
vodních sport] v Troji u Ueky apod. 
Ve vztahu k PPR -NesplnEný závazek a povinnost mEsta pUijmout a využívat tzv. 
Management Plán památky UNESCO. 
Podpora pEší a cyklistické dopravy Ěne cyklistického sportuě — podpoUit 
d]slednEjším rozvojem a budováním infrastruktury. 
Chybí časový horizont OBECND, nejen CO, ale také JůK ĚpUípadnE KDYě, vazba 
na Strategický plán. 
ProtipovodOová opatUení — požadavek na lepší integraci pevných stabilních PRO 
do prostUedí mEsta a krajiny ĚpUíklad val v Troji je tUeba doplnit pUechody napUíč, 
napojení cesty na korunE valu apod.ě. 
Obecný požadavek na pEší a cyklistickou prostupnost velkých výrobních, 
obchodních a rekreačních areál] v Praze. 
V souvislosti s identifikovaným problémem suburbanizace požadujeme 
rozpracovat alternativní téma rekreace a hospodaUení v pUímEstské krajinE 
metropolitní oblasti Prahy rozvojem zemEdElství, ovocnáUství, zahradnictví. 
ĚPUíklad Trojská kotlina, její tradice a současnost a možný management krajiny a 
zanedbaných ploch zelenE.ě  

 Požadavky nebudou akceptovány. 
Velkoplošná a maloplošná chránEná území jsou chránEna jinými právními pUedpisy 
Ě114/1řřŇ Sb. o ochranE pUírody a krajinyě. 
PUírodní parky jsou limitem využití území a musí být tedy respektovány. S 
vybudování pUímEstského parku se v hl.m. Praze počítá v oblasti soutoku Vltavy s 
Berounkou s pUesahem do StUedočeského kraje. V podmínkách pro následné 
rozhodování o zmEnách v území pro oblast SN - Údolní niva Vltavy a Berounky 
jsou obecné zásady uvedeny. 
Majetkové vztahy nem]žou být dokumentací ZÚR Uešeny. Územní plánování 
nemá nástroj pro Uešení majetkových vztah]. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. V podrobnosti dokumentace ZÚR je 
problematika pEší a cyklistické dopravy Uešena obecnE v kapitole č. Ň. 
Časový horizont není možné v dokumentaci ZÚR stanovit. 
Požadavky na prvky a doplnEní protipovodOových opatUení jsou mimo podrobnost 
dokumentace ZÚR. 
ObecnE je rekreace a hospodaUení Uešena v kap. Ň, vzhledem k podrobnosti 
dokumentace ZÚR nejsou Uešeny jednotlivé typy hospodaUení, alternativní trendy 
mohou být provozovány.  

72    MČ Praha - Troja, starosta Jiné Požadavky na úpravy výrokové části dle kapitol ZÚR:  Požadavek nebude akceptován. 
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Jednotlivé kapitoly se dotýkají témat Uešených mEstskou částí Praha Troja v 
kontextu rozvoje Trojské kotliny, dopravní obslužnosti, ÚČOV na CísaUském 
ostrovE, funkčního využití bUeh] Vltavy, ochrany a rozvoje kulturních a pUírodních 
hodnot území. 
 
1. Kapitola 2. 1. 1 Praha - hlavní mEsto České republiky 
požadujeme doplnit — „Praha - místo pro bydlení, práci i odpočinek-rozšíUit o 
pojem „Domov", zahrnující definování nutných sociálních aspekt] a kritérií pro 
koncepční rozvoj. Požadujeme pojmenovat též sociálnE-ekologické kvality 
urbánního prostUedí mEsta."  

Kapitola 2 obsahuje pouze obecné zásady územního plánování na území kraje - 
hl.m. Prahy. Uvedené pojmy smEUují k vlastní realizaci staveb a podrobnEjší ÚPD. 

72    MČ Praha - Troja, starosta Jiné Ň. Oddíl 4.Ň.1 DraháO - Troja - Bubeneč ĚSO/1ě 
doplnit další bod - „podporovat a rozvíjet funkční a prostorové vazby mezi 
pUírodními parky Šárka —Lysolaje a DrahaO —Troja"  

 Požadavek nebude akceptován. 
Jedná se o území, která jsou v urbanizovaném prostUedí a obklopená zástavbou. 
Propojování je možné ve stávajícím prostUedí mEsta ĚveUejným prostranstvím, 
vytvoUením podmínek pro vedení tras dopravní infrastruktury apod.ě, avšak tEžko 
lze naplnit požadavek propojení pUírodních park] obdobným typem ĚpUírodními 
parkyě území v zastavEné části mEsta. Navíc jsou uvedené pUírodní parky 
vzájemnE oddEleny Uekou Vltavou. 
 

72    MČ Praha - Troja, starosta Jiné ň. Kapitola 4.ň Oblasti, kde se stUetávají podmínky ochrany pUírody a krajiny s 
požadavky na rekreaci obyvatel, pUípadnE s požadavky na tEžbu surovin ĚSPě do 
této kapitoly doplnit oblast „DrahaO- Troja"— obdobnE jako PP Šárka 
Rekreační areály v trojské kotlinE generují obrovský nár]st dopravy. PotUeba 
dopravy v klidu je realizována odstavováním automobil] na zelených loukách nad 
usedlostí Hrachovka v tEsné blízkosti významného krajinného prvku. Plány na 
rozšíUení návštEvnické části Zoo jsou v kolizi s hodnotami pUírodního parku i 
jednotlivými kulturními památkami a krajinnými hodnotami. Budovaný gigantický 
monofunkční areál Botanické zahrady ohrožuje hodnoty a funkčnost pUírodních 
lokalit Natura Ň000. Nevhodné oplocení degraduje kvality PUírodního parku a je v 
rozporu s vyhláškou hlavního mEsta Prahy č. Ř/1řř0.  

 Požadavek nebude akceptován. 
Jde o jiný typ stUet], které jsou v pUípadE sice Uídce osídleného a s unikátním 
charakterem vytvoUeného území Troje, pUesto urbanizovaného v jádru mEsta a 
navazující oblasti DrahanE, naprosto odlišné od zmiOovaného PP Šárka. 

72    MČ Praha - Troja, starosta Jiné 4. Kapitolu 4.5 Údolní niva Berounky a Vltavy a Berounky ĚSNě 
Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci: doplnit - „VytvoUit 
podmínky pro rozvoj vodní osobní dopravy, podmínky pro rozvoj individuální lodní 
dopravy a rekreační plavby na VltavE."  

 Požadavek nebude akceptován. 
ObecnE je uvedená podmínka obsažena v kapitole 5.4. Vodní doprava - Úkoly pro 
podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci bod bě a cě. 

72    MČ Praha - Troja, starosta Jiné 5. Oddíl 5.1.Ň.ň MEstský okruh 
požadujeme doplnit: PrávE budované části MO — je tUeba dopracovat napojení na 
sí[ místních komunikací včetnE Uešení pUilehlých ploch —viz. napUíklad pUedpolí 
Trojského mostu  

 Požadavek nebude akceptován. 
Jde o bezpUedmEtný požadavek, doprava je koncepčnE Uešena jako celek. 
Požadavek je obsažen v bodE cě Úkol] pro podrobnEjší územnE plánovací 
dokumentaci, kap. 5.1.2.3 

72    MČ Praha - Troja, starosta Jiné 6. V kapitole 5.4 Vodní doprava Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách 
v území: 
požadujeme doplnit „bě rozvíjet nové plochy a pUístavy pro individuální vodní 
dopravu" 
Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci: požadujeme doplnit „ dě 
vytvoUit podmínky pro rozvoj osobní vodní dopravy s Vltavou jako pUirozenou 
páteUí mEsta".  

 Požadavek nebude akceptován. 
ObecnE je uvedená podmínka obsažena v kapitole 5.4. Vodní doprava - Úkoly pro 
podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci bod bě. 

72    MČ Praha - Troja, starosta Jiné 7. Oddíl 5.5.1 Systém metra 
V odstavci Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci, písmeno bě ve 
vymezených smErech rozvoje metra ovEUit potUebu a územnE-technické podmínky 
prodloužení a vEtvení tras metra v závislosti na navrženém rozvoji hl. m. Prahy a 
pUípadnE vymezit koridory územní rezervy 
 
požadujeme doplnit - „provEUit možné propojení trasou metra ze stanice Dejvická 
— v trase Podbaba -Zoologická zahrada - sídlištE Bohnice — na KobyliskE 
námEstí". Výhody tohoto jistE nákladnEjšího Uešení v porovnání s tramvajovou 
tratí: 
-nesrovnatelnE menší dopad do krajiny Trojské kotliny ĚpUírodního parku DrahaO 
Troja), 
-rychlé propojení Prahy Ř Ěseverního mEstaě s Prahou 6 ĚletištEm, drahouě 
-variabilní propojení radiálních tras metra krátkým úsekem Řkm ĚŇ,5+1,5+1,5+Ň,5 
km) 
-možnost sloučení s trasou plánovaného obchvatu Dejvic pro lůD Z Evropské do 
Podbaby, 
-vazba na dopravní uzel v PodbabE Ěželeznice —tramvaj)  

 Požadavek nebude akceptován. 
Koncepce metra je dlouhodobE stabilizovaná a provEUená. Nové trasy metra jsou 
nejen investičnE ale i provoznE mnohem náročnEjší než obsluha území jiným 
typem dopravy, navíc v tomto pUípadE jde o propojení území, nikoliv jejich pUímou 
obsluhu Ěs výjimkou nEkolika málo lokalitě. 

72    MČ Praha - Troja, starosta Jiné Ř. V kapitole 5.6 CelomEstsky významné zámEry kolejové dopravy k provEUení v 
rámci územního plánu 
Nesouhlasíme s návrhem Severní tramvajové tangenty. 
V pr]bEhu projednávání konceptu územního plánu se prokázala jako nereálné a 
nebylo projednáno uspokojivé trasování v prostoru Podbaba- Troja Bohnice. Z 
hlediska ochrany kulturních pUírodních a krajinných hodnot území je tato trasa 
kolejové dopravy v zatím projednávaném zpracování nerealizovatelná. Jako 
možná se jeví podzemní tramvaj z Podbaby se zastávkou „Bosna" pokračující 
tunelem dále do oblasti Bohnic. 
Požadavk]m stanoveným jinde v dokumentu odpovídá potUeba dobrého 
dopravního propojení rekreačních oblastí Stromovky, Malé Uíčky, CísaUského 
ostrova, Troje, Bubenče navrhujeme provEUit trasu tramvajové nebo autobusové 
linky podél plavebního kanálu Nádraží Holešovice- Malá Uíčka- Podbaba. Tato 
varianta je zdaleka nejlevnEjší, bez nutnosti stavby dalšího mostu, obslouží a 
propojí rozvojové území Praha — Bubny, spodní část VýstavištE, Stromovku, 
CísaUský ostrov, v docházkové vzdálenosti jižní vstup do Zoo, Trojského zámku, 
sportovištE na malé Uíčce, starou kanalizační čistírnu. Stanici metra C - Nádraží 
Holešovice se stanicí metra ů — Dejvická. Požadujeme zapracovat autobusovou 
linku na CísaUský ostrov s následnou pEší lávkou.  

 Požadavek nebude akceptován. 
Koncepce tramvajových tratí nebude mEnEna. Jde o propojení dvou bUeh] Vltavy a 
území v Praze, která jsou izolována. Jedná se o dlouhodobE sledované propojení, 
které je provEUované studiemi propojující Prahu 6, Troju a Prahu Ř. 
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72    MČ Praha - Troja, starosta Jiné ř. Oddíl 6.Ň.Ň Odkanalizování 
nesouhlasíme s umístEním záchytné nádrže v prostoru Vesnické památkové zóny 
RybáUe, která je ochránEna protipovodOovou hrází a mEla by se rozvíjet v 
charakteru obytného prostoru. Požadujeme její odsunutí na stoce E napU, do 
prostoru u vyústEní MO.  

 Požadavek nebude akceptován. 
Vzhledem k d]ležitosti stavby, která je vymezena i jako VPS Z/505/TK, nebude 
tato záchytná nádrž rušena. 

72    MČ Praha - Troja, starosta Jiné 10, Oddíl 6.Ňň Vodní toky 6.Ň.ň.1 Vltava a Berounka 
Navrhujeme doplnit požadavek na dokončení protipovodOových opatUení na 
pravém bUehu Vltavy od lávky pro pEší v Troji dále po toku ĚZámek Troja, 
Zoologická zahrada, místní část PodhoUíě. Oddíl 6.Ň.ň  

 Požadavek bude částečnE akceptován. 
Do podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území bude doplnEno 
provEUení protipovodOového opatUení na pravém bUehu Vltavy. 

72    MČ Praha - Troja, starosta Jiné 11. Oddíl 6.Ň.5 Zásobování elektrickou energií 
Požadujeme Zpracovat koncept, možnosti a plošné nároky pro využití 
alternativních zdroj] energie pro hl.m.Prahu.  

 Požadavek nebude akceptován. 
Uvedenou problematikou se zabývá specializovaný oborový dokument "Územní 
energetická koncepce", který byl pro území hl. m. Prahy zpracován a je jedním z 
d]ležitých územnE plánovacích podklad] z nichž územní plán i ZÚR vycházejí. 
ÚzemnE energetická koncepce vEnuje alternativním zdroj]m kapitolu č. ř. Zabývá 
se Spalovnou ĚZEVOě Malešice, skládkami komunálního odpadu, potenciální 
možností realizace bioplynové stanice, energetickým využitím kal] z ČOV, solární 
enegii, využitím tepelných čerpadel. Z tohoto dokumentu nevyplynul požadavek na 
ůktualizaci ZÚR hl.m. Prahy, který by se týkal alternativních zdroj] energie. 
ObecnE je alternativním zdroj]m vEnován bod v kapitole Ň. 

72    MČ Praha - Troja, starosta Jiné 1Ň. Oddíl Ř.Ň.4 UpUesnEní podmínek pro dopravní obsluhu PPR a navazujících 
památkových zón: 
analogicky k bodu Ř.Ň.ň písmeno eě požadujeme doplnit 
- vytvoUit podmínky pro omezování vjezdu individuální automobilové dopravy do 
oblasti osvEtové, vzdElávací a rekreačnE společenské ĚTrojaě, vytvoUit parkovací 
plochy na vstupu do rekreačních oblastí, ne v jejich stUedu!! Podporovat odlehčení 
centra posílením PID do atraktivních lokalit zvýšeného cestovního ruchu Ě napU. 
Zbraslav, Troja, Bubenečě 
Požadujeme do ZÚR zapracovat odstavné parkovištE u trojského mostu včetnE 
kyvadlové dopravy do zoo. 
VEUíme, že pUipomínky MEstské části Praha - Troja k návrhu Zprávy o uplatOování 
Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy pUispEjí k jejímu doplnEní a úpravE i jako 
podklad k aktualizaci ZUR  

 Požadavky nebudou akceptovány. 
PodrobnEjší územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE 
všechny zp]soby dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole Ň. 
Omezení vjezdu individuální automobilové dopravy není možné Uešit nástroji 
územního plánování. 
Vzhledem k podrobnosti dokumentace ZÚR není možné Uešit umís[ování 
odstavných parkoviš[. 
 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné I. Obsah Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUepracování návrhu Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje 
hl. m. Prahy Ědále jen Zprávaě, do podoby, která bude splOovat požadavky na 
zprávu o uplatOování zásad územního rozvoje Ědále jen ZÚRě vyplývající z 
platných právních pUedpis] a odpovídající zásadnímu významu ZÚR jako 
nadUazené a základní územnE plánovací dokumentace hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaný NÁVRH ZPRÁVY O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
HL. M. PRůHY V UPLYNULÉM OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 – BTEZEN Ň017ě 
nesplOuje základní požadavky na zprávu o uplatOování ZÚR vyplývající z platných 
právních pUedpis], protože: 
1. Neobsahuje Uádné vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém 
období 
Ň. NeobjasOuje d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
3. NeobjasOuje jednotlivé požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy 
 
ZÚR Ueší v Praze základní požadavky na celkové účelné a hospodárné 
uspoUádání území hlavního mEsta, a vztahy základní struktury hlavního mEsta k 
navazujícímu území StUedočeského kraje a koncepci celomEstsky i regionálnE či 
republikovE významné veUejné infrastruktury. ZÚR tak definují základní principy 
koncepce uspoUádání území hl. m. Prahy. 
ZÚR dále vymezují plochy a koridory celomEstského, republikového či 
mezinárodního významu. Jedná se zejména o plochy a koridory pro Prahu v]bec 
nejvýznamnEjších dopravních systém], systém] technické infrastruktury či o 
celomEstsky významné součásti a struktury krajiny hlavního mEsta. 
ZÚR jsou podUízeny Politice územního rozvoje ČR Ědále jen „PÚR“ě, zámEry 
republikového nebo mezinárodního významu vyplývající z PÚR musí být do ZÚR 
pUevzaty. ZÚR jsou naopak závazné pro poUízení zmEn platného územního plánu i 
poUízení nového územního ĚMetropolitníhoě plánu hl. m. Prahy. 
 
Politika územního rozvoje - stát ----------> Zásady územního rozvoje - kraj ----------
> Územní ĚMetropolitníě plán - obec 
 
Zpráva o uplatOování zásad územního rozvoje 
Vždy nejdéle do 4 let od vydání ZÚR nebo jejich poslední aktualizace je krajský 
úUad Ěv pUípadE Prahy pak Magistrát hl. m. Prahyě povinen vyhodnotit zkušenosti s 
uplatOováním, tedy s využitím ZÚR v rámci procesu územního plánování, 
posoudit, zda ZÚR stále dobUe plní sv]j účel a svou roli, zda stále splOují 
požadavky PÚR ČR, stavebního zákona, zejména cíl] a úkol] územního 
plánování, a všech právních pUedpis]. Zpráva o uplatOování ZÚR má také 
zhodnotit, zda ZÚR dostatečnE chrání hodnoty v území a zda pUispívají k 
udržitelnému rozvoji území hlavního mEsta. 
Výstupem zprávy o uplatOování ZÚR za uplynulé období m]že být 
Ě1ě konstatování, že ZÚR plní dobUe svou roli a není na nich tUeba nic mEnit 
ĚŇěpožadavek na dílčí zmEny v Uešení ZÚR, bez dopad] na celkovou koncepci 
ZÚR = požadavek na poUízení aktualizace ZÚR 
Ěňěpožadavek na poUízení zcela nových ZÚR v pUípadE, že je potUeba zmEnit 
celkovou koncepci ZÚR 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude akceptována částečnE. 
Návrh Zprávy je zpracován a projednáván v souladu s platnými právními pUedpisy 
Ě§ 4Ň stavebního zákona, § ř vyhlášky č. 500/ Ň006 Sb. o územnE analytických 
podkladech, územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE 
plánovací činnosti). 
ad 1ě Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období. 
ad Ňě D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy 
na základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 
4Ň odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu 
Ěstavební zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle 
výsledk] projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 
let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." 
ůktualizace č. 1 ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 
4ň/Ň014 usnesením č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
ad ňě Vlastní zd]vodnEní navrženého Uešení Ěkonkrétních úprav textové a grafické 
částiě bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí návrhové 
dokumentace ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
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Zpráva o uplatOování ZÚR tak m]že být zadáním pro aktualizaci stávajících 
anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Vyhodnocování uplatOování ZÚR za uplynulé období Ě kapitoly a, b, c, d zprávy o 
uplatOování ZÚRě ----------> Ě1ě Bez nárok] na úpravy ZÚR, ĚŇě Požadavek na 
poUízení aktualizace ZÚR, Ěňě Požadavek na poUízení nových ZÚR Ěkapitoly e, f, g, 
zprávy o uplatOování ZÚRě 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy za uplynulé období musí být UádnE 
projednána s mEstskými částmi, Ministerstvem pro místní rozvoj, s dotčenými 
orgány, které chrání veUejné zájmy vyplývající z platných právních pUedpis], se 
sousedními kraji, s obcemi sousedícími s krajem, pro který jsou ZÚR poUizovány, 
v pUípadE Prahy tedy s obcemi sousedícími s územím hlavního mEsta. 
Pro účely transparentního projednání musí Zpráva o uplatOování ZÚR v 
uplynulém období obsahovat UádnE zpracované vyhodnocení uplatOování ZÚR v 
uplynulém období, musí jednoznačnE, srozumitelnE transparentnE formulovat 
závEry a zjištEní tohoto vyhodnocení a musí obsahovat návrh na další postup. 
Dokud není provedeno Uádné a úplné vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém 
období, není možné navrhnout další postup, tedy navrhnout, zda ponechat ZÚR 
beze zmEny, nebo navrhnout poUízení aktualizace ZÚR nebo dokonce poUízení 
nových ZÚR. 
V pUípadE návrhu na poUízení aktualizace ZÚR nebo poUízení nových ZÚR se 
Zpráva o uplatOování ZÚR stává zadáním aktualizace ZÚR, resp. nových ZÚR a 
musí proto obsahovat jednoznačnE formulované požadavky na aktualizaci ZÚR či 
na nové ZÚR. 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné II. D]vody aktualizace ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme jasné vymezení d]vod], které vedou k aktualizaci ZÚR a pUesné 
vyjádUení vEcných úkol] aktualizace s jasným od]vodnEním a upozornEním, zda 
jsou či nejsou aktualizací na základE Zprávy mEnEny zásadní koncepce ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaná ZPRÁVů O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. 
PRůHY V UPLYNULÉM 
OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 – BTEZEN Ň017ě stanoví Ěby[ bez Uádného zd]vodnEníě 
potUebu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, a to zejména v tEchto oblastech: 
Ě1ě uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s ůktualizací č. 1 PÚR ČR schválenou 
vládou ČR 15. 4. Ň015 
ĚŇě úprava terminologie ZÚR hl. m. Prahy, aby byla zcela v souladu s platnými 
právními pUedpisy 
Ěňě zrušení bez náhrady „Obecných zásad územního rozvoje hl. m. Prahy“, které 
zejména definují základní koncepci uspoUádání Prahy a stanovují požadavky na 
koordinaci uspoUádání sídelní struktury Prahy, na strukturu center Prahy a na 
jednotlivé systémy mEsta, ale také na ochranu hodnot Prahy v navazujícím 
územním ĚMetropolitnímě plánu 
Ě4ě zrušení vybraných rozvojových oblastí zelenE 
Ě5ě rušení požadavk] na územní plán v rozvojových a transformačních oblastech 
Ě6ě provEUení vymezení územního sytému ekologické stability na nadregionální a 
regionální úrovni. 
Z vEcných požadavk] je tedy zUejmé, že byly vybrány selektivnE a výbEr 
nevychází z vyhodnocení a d]vody výbEru i požadavk] na zmEny nejsou zUejmé. 
SoučasnE není pochopitelné, proč Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
neobsahuje požadavky na Uešení nenaplnEných koncepcí ZÚR a dalších úkol] z 
ÚůP. 
 
NejčastEjšími d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR jsou 
Ě1ě nutnost uvést ZÚR do souladu se schválenou aktualizací PÚR ČR 
ĚŇě nutnost doplnit části ZÚR zrušené správními soudy 
Ěňě potUeba aktualizovat nEkteré vybrané aspekty ZÚR Ětypicky potUeba 
pUehodnotit vymezení nEkterého vybraného dopravního koridoru apod.ě 
Ě4ě potUeba komplexnE ĚcelkovEě revidovat Uešení ZÚR. 
 
Každý z výše uvedených d]vod] pro poUízení aktualizace ZÚR klade odlišné 
nároky na následné zpracování aktualizace ZÚR, zejména pak na rozsah a 
náročnost projednání aktualizace ZÚR. Zatímco uvedení ZÚR do souladu s PÚR 
ČR či náprava dílčích částí ZÚR zrušených správními soudy nebývá v zásadE 
problematická a vykazuje jen malá rizika komplikací v procesu projednání, 
aktualizace dílčích aspekt] ZÚR či komplexní revize ZÚR skýtají značné riziko 
komplikací v rámci projednání takové aktualizace ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
Návrh Zprávy je zpracován v souladu s platnými právními pUedpisy. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
V rámci aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy, nebude 
docházet ke zmEnE zásadních koncepcí, dochází pouze k dílčím úpravám, které 
reagují na novely zákon], vyhlášky, nové metodiky atd.. 
Úkoly vyplývající z problému v ÚůP budou do Zprávy doplnEny. 
 
K jednotlivým bod]m uvedeným v od]vodnEní pUipomínky uvádíme: 
ad 1. Nutná úprava dle ůktualizace PÚR č.1 - Vyplývá z § 41 odst. 4 stavebního 
zákona: "Kraj je povinen uvést do souladu zásady územního rozvoje s následnE 
schválenou politikou územního rozvoje....". 
ad Ň. Soulad s novelizovanými právními pUedpisy. 
ad 3. Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
ad 4. Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
ad 5. Rušení konkrétních požadavk] souvisí se znalostí území a Hl. m. Praha, 
obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou organizaci, pro 
zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. Proto v pUípadE 
hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková organizace zUízená 
hl. m. Prahou. Z d]vodu, že oba stupnE územnE plánovací dokumentace hl.m. 
Prahy zpracovává totožný projektant, bylo v návrhu Zprávy pUistoupeno k 
podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, kde k tomu byly odborné i 
procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost procesu aktualizace ZÚR hl. 
m. Prahy. 
ad 6. Vzhledem k nové metodice MŽP k problematice ÚSES bude novE 
vymezeno. 
 
 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné III. Vyhodnocení rizik spojených s aktualizací ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme vyhodnocení rizik spojených s variantami aktualizace ZÚR, zejména 
ve vztahu poUizování nového ĚMetropolitníhoě Územního plánu hl. m. Prahy a 
zajištEní právní kontinuity a jistoty pUi rozhodování v území. 
 
Od]vodnEní 
S ohledem na Uízení rizik vyplývajících z poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy je 
tUeba citlivE zvážit náplO a rozsah aktualizace. Je žádoucí, aby aktualizace ZÚR 
hl. m. Prahy nenarušila proces soubEžnE probíhajícího poUízení nového územního 
ĚMetropolitníhoě plánu. V pUípadE nabytí účinnosti právE projednávané novely 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují požadavky ke ZprávE. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
Vyhodnocení rizik není součástí Zprávy o uplatOování ZÚR hl.m. Prahy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy, Zpráva je zpracovaná v 
souladu s § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. o územnE analytických podkladech, 
územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
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stavebního zákona bude možné poUizovat soubEžnE nový územní ĚMetropolitníě 
plán a aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadavky na zásahy do základních koncepcí uspoUádání kraje ĚPrahyě tak 
zvyšují riziko, že v pr]bEhu zpracování dojde k rozpor]m s dotčenými orgány a 
tím i k pr]tah]m v poUizování aktualizace ZÚR. 
K aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy je pUitom nutné pUistupovat zároveO s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy pUevezmou roli podkladu pro rozhodování v území v pUípadE, že 
nový územní ĚMetropolitníě plán Prahy nebude poUízen do doby ukončení platnosti 
v současné dobE platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního mEsta 
Prahy z roku 1řřř Ěpodle platné právní úpravy v roce Ň0Ň0, podle projednávané 
novely stavebního zákona v roce Ň0ŇŇě. 
Je tedy více než žádoucí zakotvit v ZÚR hl. m. Prahy základní zásady pro 
koordinaci rozvoje území hlavního mEsta Prahy, které by v pUípadE pUechodného 
období, kdy Praha nebude mít platný žádný územní plán, pUevzaly alespoO 
částečnE, v mEUítku celého mEsta, roli územního plánu. 
 
Rizika aktualizace ZÚR, která je zejména tUeba vyhodnotit 
1. Pokud by právE projednávaná novela stavebního zákona nevstoupila v 
účinnost, ohrozila by navrhovaná aktualizace ZÚR hl. m. Prahy harmonogram 
poUizování nového územního ĚMetropolitního plánuě: 
podle platného stavebního zákona je tUeba aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy na 
základE zprávy o jejím uplatOování zahájit ještE pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu, který bude muset odpovídat aktualizovaným ZÚR či až po 
jeho projednání s tím, že soulad Metropolitního plánu a ZÚR hl. m. Prahy zajistí 
zmEna Metropolitního plánu po vydání aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
První varianta by poUizování Metropolitního plánu významnE zdržela a zanáší 
riziko budoucích soudních pUezkum] s nepUedvídatelným výsledkem. 
Druhá varianta vyžaduje uvedení Metropolitního plánu do souladu s platnými ZÚR 
hl. m. Prahy a mEnEné koncepce ZÚR hl. m. Prahy budou zapracovány až v 
komplexní aktualizaci Metropolitního plánu či jeho zmEnami. 
Teoreticky je možné pUipravovat Metropolitní plán ve dvou variantách, podle 
stávajících a podle aktualizovaných ZÚR hl. m. Prahy, ale tento postup je náročný 
právnE, administrativnE i ekonomicky a vyžaduje shodu poUizovatele se 
zpracovatelem. 
V pUípadE, že by novela stavebního zákona nevstoupila v platnost, je nezbytné 
zahájit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy bu@ pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu anebo až po veUejném projednání. 
V pUípadE účinnosti novely stavebního zákona bude situace z tohoto hlediska 
pUíznivEjší, nebo[ návrh novely stavebního zákona umožOuje soubEžné poUízení 
ZÚR a vydání územního plánu na území hl. m. Prahy. PUesto pUedjímání výsledk] 
soubEžného projednání územního plánu a aktualizace zásad územního rozvoje 
m]že vést k situaci, kdy by musel být územní plán pozdEji dle § 5ň odst. 6 
stavebního zákona zamítnut. 
Ň. Toto riziko lze do značné míry vyloučit v pUípadE, že dojde pouze k 
minimalistické aktualizace ZÚR hl. m. Prahy Ěpouze uvedení do souladu s 
Politikou územního rozvoje ČR a judikatur správních soud]ě, z níž nevyplývají 
žádná zvláštní rizika pUi poUizování. 
ň. V pUípadE, že by byla zvolena cesta komplexní a tedy vEcnE rozsáhlé 
aktualizace ZÚR hl. m. Prahy anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy, se Praha 
vystavuje riziku, že v pr]bEhu projednávání aktualizace nebo nových ZÚR hl. m. 
Prahy dojde k rozpor]m s nadUazenými správními orgány, mEstskými částmi a 
veUejností. 
4. V pUípadE komplexní aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, která by zasáhla i koncepci 
ZÚR hrozí soudní pUezkum, zda se jedná o aktualizaci ZÚR nebo skrytE o 
poUízení zcela nových ZÚR. 
5. Ke zprávE o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je tUeba pUistupovat s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy obstály pUi soudních pUezkumech a je tUeba je chápat jako 
stabilizující prvek územního plánování hl. m. Prahy. Z hlediska Uízení rizik pUi 
poUizování územního plánu hl. m. Prahy proto není vhodné do ZÚR Prahy 
zasahovat. Všechna pozitiva, kterých je možné komplexní aktualizací ZÚR hl. m. 
Prahy dosáhnout, nevyvažují rizika otevUení soudních pUezkum] v situaci, kdy 
není jisté, že Praha bude mít po roce Ň0Ň0, resp. po roce Ň0ŇŇ platný územní 
plán. 

organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu je kontinuita zaručena. Územní 
plán hl.m. Prahy - Metropolitní plán musí být s nadUazenou územnE plánovací 
dokumentací v souladu. 
 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné IV. Požadavky na ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
S ohledem na mimoUádný význam ZÚR hl. m. Prahy pro koordinaci rozvoje území 
hl. m. Prahy a pro rozhodování zmEnách v území v pUípadE skončení platnosti 
územního plánu hlavního mEsta požadujeme zachovat a dále podstatnE posílit 
koordinační roli ZÚR hl. m Prahy. 
V požadavcích na aktualizaci pak požadujeme soustUedit se v ZÚR hl. m. Prahy 
na cizelaci, zpUesnEní a doplnEní podmínek pro rozhodování o zmEnách v území 
pUedevším v tEchto oblastech a tematických okruzích: 
- Stanovení cílového uspoUádání sídelní struktury mEsta - určení cílové pozice, 
role a významu jednotlivých mEstských částí v sídelní struktuUe hlavního mEsta, 
určení cílového uspoUádání center a jejich vzájemných prostorových a provozních 
vazeb a určení cílového vztahu struktury osídlení hlavního mEsta k osídlení 
navazujícího území StUedočeského kraje, se zvláštním zUetelem na obce v 
metropolitním regionu Prahy. 
- Ochrana a rozvoj hodnot celomEstského významu – jednoznačná identifikace 
pUírodních/krajinných, kulturních/historických a civilizačních hodnot celomEstského 
významu, se zvláštním zUetelem k hodnotám, jejichž ochrana nevyplývá z obecnE 
závazných právních pUedpis], včetnE stanovení jednoznačných podmínek jejich 
ochranu a režimu rozhodování o zmEnách v území ve vztahu k pUedmEt]m a 
cíl]m jejich ochrany. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
Není možné pUedjímat co nastane, až skončí platnost Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy. V současnosti se poUizuje nový ÚP hl.m. Prahy. 
ZÚR jsou platnou územnE plánovací dokumentací, zpracované dle platných 
právních pUedpis], s jasnE stanovenými požadavky na účel, obsah a podrobnost 
zpracování Ě§ ň6 SZ, §6 - 10 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. včetnE pUílohy č. 4ě. ZÚR 
nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem ÚP, RP nebo navazujícím 
rozhodnutím. 
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- Koncepce veUejné infrastruktury celomEstského, nadmístního i republikového 
významu – funkčnE a prostorovE ucelená a robustní koncepce celomEstské a 
regionálnE či republikovE významné veUejné infrastruktury, tedy dopravního 
systému mEsta, systému zásobování mEsta sítEmi technické infrastruktury, ale 
také systému celomEstsky, regionálnE i republikovE významného občanského 
vybavení a veUejných prostranství, to vše se zvláštním zUetelem na zajištEní vazeb 
na území StUedočeského kraje a celé České republiky. 
- Koncepce zelené infrastruktury celomEstského i nadmístního významu – 
koncepce celomEstsky významných krajinných struktur a systému zelenE, se 
zvláštním zUetelem na krajinné vazby na území v zázemí hlavního mEsta. 
- PodmínEnosti rozvoje území realizací veUejných infrastruktur celomEstského / 
nadmístního významu – zajištEní časové koordinace rozvoje území hlavního 
mEsta, resp. jeho vybraných částí a území vzhledem k nárok]m na rozvoj a 
podmínEnosti realizací celomEstsky nebo regionálnE významných systém] 
veUejné infrastruktury. 
- PodmínEnost veUejné dopravní infrastruktury celomEstského, nadmístního i 
republikového významu realizací ochranné zelenE a dalších prvk] k eliminaci 
negativních dopad] z tEchto staveb. 
 
Od]vodnEní 
ZÚR hl. m. Prahy jsou závazné pro poUizování a vydávání Územního plánu hl. m. 
Prahy a regulačních plán]. Všechny zmEny současnE platného Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy, jakož i novE poUizovaný Územní plán hl. m. Prahy 
ĚMetropolitní pláně musí být plnE v souladu s platnými Ěvydanýmiě ZÚR hl. m. 
Prahy, ve znEní všech jejích aktualizací. 
Praha je zároveO krajem i obcí, proto se pro Prahu poUizují a vydávají ZÚR i 
územní plán. Zatímco ve všech krajích České republiky mimo Prahu slouží 
zásady územního rozvoje pro koordinaci územnE plánovací činnosti mezi 
jednotlivými obcemi na území pUíslušného kraje, včetnE vazeb daného kraje na 
území sousedních kraj] či stát], v pUípadE hl. m. Prahy slouží ZÚR ke koordinaci 
rozvoje vlastního území hlavního mEsta, včetnE koordinace rozvoje území hl. m. 
Prahy ve vztahu k území sousedního StUedočeského kraje, zejména pak ve 
vztahu k území obcí pUiléhajících k obvodu hlavního mEsta. Ekvivalentem ke 
koordinaci územnE plánovací činnosti mezi jednotlivými obcemi v krajích mimo 
Prahu je v Praze de facto koordinace prostorových a provozních vztah] mezi 
územími jednotlivých mEstských částí. Zatímco v krajích mimo Prahu se 
záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí všechny ty, které svým 
významem, rozsahem nebo využitím ovlivOují území více obcí, v pUípadE hl. m. 
Prahy se záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí ty, které mají 
celomEstský význam Ěviz též „plocha nadmístního nebo republikového významu“ 
dle § Ň odst. Ě1ě písm. hě stavebního zákonaě. 
ZÚR hl. m. Prahy tak Ueší shodné území, jako Ueší Územní plán hl. m. Prahy, ZÚR 
hl. m. Prahy se ovšem zabývají výhradnE záležitostmi celomEstského významu, a 
tedy záležitostmi koordinujícími rozvoj území hl. m. Prahy jako celku, v 
celomEstských souvislostech a souvislostech pUesahující hranici hl. m. Prahy do 
sousedního StUedočeského kraje. ZÚR pUitom zároveO v souladu s § ň6 odst. Ěňě 
stavebního zákona “koordinují územnE plánovací činnost obcí“, v pUípadE Prahy, 
která je sama obcí, je tak povinností ZÚR v nadmístních/celomEstských 
souvislostech a vztazích stanovit jednoznačný rámec pro územní plán hlavního 
mEsta. ZÚR hl. m. Prahy stanoví účelné a hospodárné uspoUádání území hlavního 
mEsta, vymezí tedy systém center a vzájemné vztahy mezi nimi, vymezí hlavní 
rozvojová území, území krajiny anebo území s nutným specifickým pUístupem k 
jejich rozvoji a pro všechna tato území stanoví podrobné podmínky a úkoly pro 
územní plánování, které musí být následnE detailnE naplnEny v územním plánu, 
resp. v regulačních plánech. 
ZÚR dále vymezí plochy a koridory nadmístního a celomEstského významu pro 
dopravní či technickou infrastrukturu, protipovodOová opatUení, územní systém 
ekologické stability či další vybrané celomEstsky významné systémy v území. 
Cílem je pUitom vytvoUit územní podmínky pro fungování a další kvalitativní i 
kvantitativní rozvoj systém] zajiš[ujících fungování hl. m. Prahy jako celku a 
integraci hl. m. Prahy do širších územních struktur sousedního StUedočeského 
kraje, potažmo celého státu. 
Projednávaný Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v podobE, v jaké je 
pUedkládán, naopak pUedstavuje zásadní ohrožení výše uvedené zásadní 
koordinační role ZÚR hl. m. Prahu ve vztahu k územnE plánovací činnosti a 
rozvoji území hl. m. Prahy. Navrhováno je vypuštEní Uady podmínek pro následné 
rozhodování o zmEnách v území a úkol] pro podrobnEjší ÚPD, nEkteré systémy v 
území zakotvené v platných ZÚR hl. m. Prahy jsou bez dalšího zd]vodnEní 
označovány za místního významu a jsou tak navrženy k vypuštEní. Namísto 
snahy o cizelaci, zpUesnEní a doplnEní dalších úkol] pro následné rozhodování o 
zmEnách v území jsou tak robustnost a koordinační role stávajícího znEní ZÚR hl. 
m. Prahy spíše oslabovány. Hrozí tak, že bez návazného územního plánu 
hlavního mEsta nebudou ZÚR hl. m. Prahy samy o sobE pUípadnE schopné sloužit 
jako relevantní podklad pro rozhodování o zmEnách v území. 
Podle platného znEní stavebního zákona skončí platnost současného Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Ěschválený ř. ř. 1řřřě dne ň1. 1Ň. Ň0Ň0. 
MomentálnE v Poslanecké snEmovnE Parlamentu ČR projednávaná novela 
stavebního zákona pUedpokládá prodloužení platnosti všech územních plán] 
schválených pUed 1. 1. Ň007 do konce roku Ň0ŇŇ, tedy o další dva roky. PUijetí a 
účinnost právE projednávané novely stavebního zákona jsou však nejisté a nelze 
s nimi v tuto chvíli s jistotou počítat. 
Praha poUizuje nový Územní plán hl. m. Prahy ĚMetropolitní pláně, jeho poUízení je 
však ve značném časovém prodlení oproti p]vodnE pUedpokládanému 
harmonogramu, a proto je v současné dobE v podstatE jisté, že Metropolitní plán 
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nebude účinný pUed uplynutím lh]ty účinnosti současnE platného ÚPSÚ hl. m. 
Prahy, tedy do ň1. 1Ň. Ň0Ň0. S velkou mírou pravdEpodobnosti lze pUedpokládat, 
že Metropolitní plán nebude účinný ani do pUípadné prodloužené lh]ty ň1. 1Ň. 
2022. 
S ohledem na výše uvedené Praha čelí reálné hrozbE, že od 1. 1. Ň0Ň1 nebo od 
1. 1. Ň0Ňň Ěv závislosti na pUípadné účinnosti momentálnE projednávané novely 
stavebního zákonaě bude zcela bez územního plánu. Rozhodování v území se 
pak v tom pUípadE kromE pUíslušných ustanovení stavebního zákona, zejména cíl] 
a úkol] územního plánování, a kromE Pražských stavebních pUedpis] bude Uídit 
právE zásadami územního rozvoje. 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné V. Obsah kapitoly 
aě Vyhodnocení uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na 
základE kterých byly ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení 
pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území 
 
a. 1 Zásadní pUipomínka 
Doporučujeme identifikovat všechny konkrétní nové skutečnosti, vyplývající ze 
zmEn podmínek v uplynulém období a zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení 
konkrétních vliv] identifikovaných nových skutečností na formální obsah i vEcné 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na pUípadnou 
aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR nestačí pouze uvést prostý výčet 
legislativních pUedpis] a dalších dokument], které se v uplynulém období zmEnily. 
Je nezbytné identifikovat zcela konkrétnE jednotlivé podmínky, které se zmEnou 
tEchto pUedpis] a dokument] zmEnily a formulovat vliv tEchto podmínek na 
formální i vEcný obsah ZÚR hl. m. Prahy. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období a také bude doplnEno 
vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území. 
Dále ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné a. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z novel všech 
relevantních právních pUedpis] s účinností v uplynulém období, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Doporučujeme 
pUitom zabývat se kromE uvedené novely vyhlášky č. 45Ř/Ň010 Sb., kterou se 
mEní vyhláška č. 500/Ň006 Sb. dále napU. novelou zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o 
ochranE zemEdElského p]dního fondu, novelou zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích a dalšími, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme mezi legislativními pUedpisy, 
které byly v uplynulém období zmEnEny/aktualizovány a mohly by mít vliv na 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, napU. novelu zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o ochranE 
zemEdElského p]dního fondu Ězákony č. 41/Ň015, resp.1Ř4/Ň006 Sb., kterými se 
mEní zákon č. ňň4/1řřŇ Sb.ě, nebo napU. novelu zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích Ězákon č. Ň6Ř/Ň015 Sb., kterým se mEní zákon č. 
1ň/1řř7 Sb.ě, kterým se ruší označení všech „rychlostních silnic“, a mnohé další. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Návrh aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, který vyplyne za schválené Zprávy, bude 
zpracován v souladu s platnou legislativou. 
 
 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné a. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. porovnat výsledky prognózy zpracovatele s výsledky projekce z 
ČSÚ, Ň. identifikovat konkrétní nové skutečnosti, které z nich vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedeno, že „je k dispozici 
nová Prognóza vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy“. Není objasnEno, v čem 
se zjištEní nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy liší od 
skutečností, na základE nichž byly zpracované v současné dobE platné ZÚR hl. 
m. Prahy. Není ani objasnEno, zda z nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. 
m. Prahy vyplývají nEjaké konkrétní nároky na Uešení ZÚR hl. m. Prahy. 
UpozorOujeme, že kromE prognózy zpracované pUímo v IPR existuje i Projekce 
obyvatelstva v Hlavním mEstE Praze do roku Ň050 Ěz ledna Ň014ě, zpracovaná 
jedním ze tUí renomovaných prognostických pracoviš[ v ČR - Českým statistickým 
úUadem. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Prognóza byla zpracována Univerzitou Karlovou a jejím podkladem byly data ČSÚ. 
Prognóza byla použita proto, že obsahuje i podrobnEjší údaje než data z ČSÚ. 
Jedná se o údaje o imigraci - pUír]stky obyvatel plynoucími s dostEhování do 
Prahy z ČR i s pUedpokladem stEhování mimo ČR. Jde tedy o prognózu, která Ueší 
komplexnE pUír]stek obyvatelstva ve tUech variantách vývoje do horizontu roku 
Ň050 a tyto pUír]stky i prostorovE distribuuje v rámci obce - hl. m. Prahy. 
Vyplývá z ní, z její stUední varianty, že i nadále bude r]st počet obyvatel Prahy jako 
v posledních cca. Ň0 letech, že je tedy potUeba navržené stavby a zaUízení 
technické, dopravní i občanské vybavenosti realizovat a rozhodnE je neredukovat. 
ObdobnE se nemEní, až na výjimky - a to spíše lokální Ěmístní, na úrovni MČě, 
požadavky na rozvojové plochy, oblasti a osy. 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné a. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zd]vodnit „potUebu provEUení vymezení regionálního a 
nadregionálního ÚSES“, zejména specifikovat konkrétní nové skutečnosti, které 
vyvolávají uvedenou potUebu, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy v oblasti ÚSES. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedena „potUeba 
provEUení vymezení regionální a nadregionální úrovnE ÚSES“. 
Tato potUeba není nijak zd]vodnEna ani jinak objasnEna. Nová potUeba uvedení 
regionální a nadregionální úrovnE ÚSES do souladu s legislativou je ponEkud 
pUekvapivá, protože ÚSES byl do ZÚR hl. m. Prahy nepochybnE zpracován v 
souladu se zák. 114/1řřŇ Sb. a provádEcí vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. Není 
zUejmé, jaké nové skutečnosti pro vymezení regionálního a nadregionálního 
ÚSES vyplývají z “aktuální oborové metodiky”. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné a. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících ze 
schváleného nového Strategického plánu hl. m. Prahy, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
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Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme napUíklad Strategický plán 
hlavního mEsta Prahy, schválený Zastupitelstvem hl. m. Prahy Ň4. 11. Ň016. 

Nejedná se o novou skutečnost/podmínku. 
Strategický plán, neboli plán rozvoje obce je nástrojem majetkové politiky a 
oborových politik mEsta. 
Nejedná se o nový Strategický plán hl.m. Prahy ale o ůktualizaci Strategického 
plánu Ň00Ř. 
Z výstup] obsažených v aktualizaci Strategického plánu nevyplývá žádná nová 
podmínka, která by mEla být Uešena ůktualizací ZÚR hl.m. Prahy. 
 
 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné a. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení relevantní judikatury správních soud] k 
návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, kterými se vydávají ZÚR, resp. 
aktualizace ZÚR, v uplynulém období, včetnE specifikace konkrétních nových 
skutečností, které z judikatury pro Uešení ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
judikatury správních soud] k návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, 
kterými se vydávají ZÚR, resp. aktualizace ZÚR, v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Právní Uád je v ČR hierarchicky uspoUádán - právo Evropské unie, ústavní 
poUádek, mezinárodní smlouvy, zákonné právní pUedpisy a podzákonné právní 
pUedpisy. Judikatura není pramenem práva. Judikatura upUesOuje výklad zákon], 
ale nejsou to zákony ani podzákonné právní pUedpisy. 
Tato problematika není součástí Zprávy. 
 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné a. 7 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z rozvoje 
StUedočeského kraje v uplynulém období, se zamEUením na koordinaci ZÚR hl. m. 
Prahy se ZÚR StUedočeského kraje a se zohlednEním Integrované strategie pro 
ITI Pražské metropolitní oblasti. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
rozvoje StUedočeského kraje v uplynulém období, zejména pak z rozvoje 
bezprostUedního zázemí hl. m. Prahy. 
V této souvislosti pUipomínáme, že v uplynulém období došlo ke zrušení nEkterých 
částí ZÚR StUedočeského kraje, včetnE napU. zrušení plochy rozvoje letištE Praha 
– RuzynE, silničního okruhu kolem Prahy v severozápadním a severovýchodním 
sektoru či koridoru železniční tratE č. ŇŇ1: úsek Praha – Strančice, s velmi úzkými 
vazbami na území hl. mEsta Prahy. MomentálnE je projednávána ůktualizace č. Ň 
ZÚR StUedočeského kraje, která výše uvedené soudem zrušené části ZÚR 
StUedočeského kraje novE vymezuje. 
Dále pUipomínáme existenci ITI Pražské metropolitní oblasti Ěviz https://rsk-
sk.cz/integrovane- nastroje/iti-prazske-metropolitni-oblasti/). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavky nebudou akceptovány. 
PoUizovaná ůktualizace č. Ň ZÚR StUedočeského kraje je v souladu s platnými 
ZÚR hl.m. Prahy. 
Vyhodnocení koordinace se ZÚR StUedočeského kraje není pUedmEtem Zprávy. 
ITI - Integrované územní investice ĚIntegrated Territorial Investmentsě jsou 
nástrojem EU v rámci programovacího období Ň014-2020, kdy jsou investice 
smEUovány do tzv. Metropolitních region]. V pUípadE Prahy jde o spolupráci se 
StUedočeským krajem a obcemi kolem Prahy, kde ve vymezeném regionu lze 
použít ITI k financování projekt] , ale jen v souladu se strategií ITI pro metropolitní 
region Prahy a StUedních Čech. Jde o nástroj finanční, který je smEUován do tUí 
oblastí Ěškolství, ochrana proti povodním, dopravní stavby- napU. P+Rě a vEtšina 
investic je realizována na území StUedočeského kraje. PUímý vliv ITI na územní 
plánování respektive na aktualizaci ZÚR a jejich naplOování není. 
 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné a.Ř Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území, včetnE 
formulace závEr], zda zmEny podmínek za uplynulé období vyvolávají 
pUedpokládaný negativní dopady na udržitelný rozvoj území a pUípadnE jaké. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v]bec provedeno 
„vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území“. 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se v této vEci nelze odkázat na 
stanovisko pUíslušného orgánu ochrany životního prostUedí, poUizovatel Zprávy o 
uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy na základE vyhodnocení 
podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, vyhodnotit pUípadný negativní 
vliv tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území. PUíslušný orgán ochrany životního 
prostUedí posuzuje pUípadné negativní vlivy vyplývající ze zmEn podmínek v 
uplynulém období pouze na životní prostUedí, resp. na evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Poslední odstavec v kapitole aě Zprávy bude pUeformulován. 
 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné VI. Obsah kapitoly 
bě Problémy k Uešení v ZÚR vyplývající z územnE analytických podklad] 
 
b.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme kapitolu bě zpracovat d]slednE a UádnE na základE rozboru 
„Problém] k Uešení nástroji územního plánování“ provedeného v kapitole 1111 ň. 
ůktualizace ÚůP hl. m. Prahy. Zvláštní zUetele jsou hodny zejména následující 
„problémy k Uešení nástroji územního plánování“ : 
- ůbsence koordinace rozvoje bydlení a dalších aktivit v rámci mEsta a 
pUímEstského území Ěs. 5ě; 
- neúplná a nedostatečná kapacita dopravní a technické infrastruktury v rámci 
metropolitního regionu a Ěnedostatečnáě návaznost na hlavní evropské sítE Ěs. 5ě; 
- zvýšení významu železnice v regionální dopravE Ěs. 5ě; 
- problém stanovení zd]vodnEného limitu r]stu počtu obyvatel Prahy a jejích 
mEstských částí s ohledem na omezení vyplývající z pUírodních podmínek, zdroj], 
dopravní obsluhy a životního prostUedí Ěs. 7ě; 
- nedostatek les] s ohledem na potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského 
kraje, vysoká rekreační zátEž stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch (s. 7); 
- celkové pUetížení centra mEsta dopravou, nepUíznivé prostorové aspekty 
dopravních staveb Ěs. řě; 
- dlouhodobE nedokončené koncepce významných mEstských lokalit a sídlištních 
založení, nedostatečné využití jejich potenciálu Ěs. řě; 
- vznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené mEstské prostUedí a 
generující zvýšené nároky na dopravní obsluhu Ěs. 11ě; 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Kapitola bude rozšíUena a budou konkretizovány problémy vyplývající z aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR hl. m. Prahy Ueší jen vybrané 
problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR náležetě. 
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- tlak na novou pUevážnE monofunkční zástavbu v nezastavitelném území, kde do 
budoucna není zajištEna kvalitní kolejová veUejná doprava a tím zvyšující se 
nároky na individuální automobilovou dopravu ĚnapU. Šeberov, HrnčíUe, Újezd, 
KUeslice, Pitkoviceě Ěs. 15ě; 
- neexistence značné části Pražského okruhu zp]sobuje pUetrvávající zatížení 
území mEsta tranzitní automobilovou dopravou Ěs. 15ě; 
- absence kvalitních tangenciálních Ěkolejovýchě spojení MHD mezi jihozápadní a 
jižní částí mEsta, mezi severozápadní a severní částí mEsta mimo oblast 
rozšíUeného celomEstského centra, která by pUispEla k odlehčení dopravního 
systému v centru mEsta Ěs. 15ě; 
- chybEjící další kapacitní kolejové propojení v jižní části Prahy s centrem mEsta, 
které by snížilo rozsah autobusové MHD a nabídlo rovnEž alternativní trasu pro 
pUípad opravy Nuselského mostu Ěs. 15ě; 
- nedokončená pUestavba železničního uzlu Praha, omezená kapacita 
železničního uzlu Balabenka ve vztahu k Novému spojení, komplikované 
podmínky pro zkapacitnEní železničního uzlu Praha v centrální oblasti mEsta Ěs. 
15); 
- absence železničního propojení letištE Praha/RuzynE a kvalitního železničního 
spojení Praha–Kladno (s.15); 
- nekoordinovaný postup pUi rozvoji velkých komerčních a logistických aktivit v 
kontaktním území Prahy Ěs. Ň0ě; 
- nedostatečná podpora vzniku polyfunkční struktury mEstské zástavby v 
mEstských a čtvr[ových centrech, která je zárukou lepších podmínek pro 
celodenní bezpečnost Ěs. Ň0ě; 
- vytvoUit podmínky pro posílení vodárenské infrastruktury ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- zajistit územní podmínky pro umístEní potUebných plošných zaUízení a liniových 
vedení elektrizační soustavy Ěs. 17ě; 
- vytvoUit podmínky pro zkapacitnEní plnE菜  vyažených nebo pUeažených lokálních 
ČOV nebo pUepojení na stokový systém hl. m. Prahy ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- a omezovat kompaktní urbanizaci v okrajových částech Prahy a vytvoUit 
podmínky pro možnost realizace protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru (s. 17). 
 
Od]vodnEní 
V kapitole bě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden pouze 
jeden problém vyplývající ze ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. 
m. Prahy. V kapitole 11ň1 ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy je pUitom uvedeno 
celkem 1Ň okruh] problém] k Uešení v územnE plánovacích dokumentacích. 
VýbEr pouze jednoho problému není nijak objasnEn, stejnE tak jako není 
objasnEno, proč se Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nezabývá dalšími 
problémy k Uešení uvedenými v ň. aktualizaci ÚůP hl. m. Prahy relevantními pro 
Uešení v ZÚR. Pro účely vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUitom nejsou 
využity ani „Problémy k Uešení nástroji územního plánování“ formulované pro 
jednotlivé tematické okruhy v kapitole 1111 sekce 1100 „Hodnoty a problémy“ ň. 
aktualizace ÚůP hl. m Prahy. 
Z provedené hlubší analýzy ň. aktualizace ÚůP hl. m Prahy lze s jistotou 
konstatovat, že uvedení jediného problému uvedeného ve ZprávE o uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. m. Prahy není dostatečným vyhodnocením 
problém] k Uešení v ZÚR vyplývajících z ÚůP. 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné VII. Obsah kapitoly 
cě Vyhodnocení souladu ZÚR s Politikou územního rozvoje ČR 
 
c.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
republikovými prioritami územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území stanovenými v Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1, 
schválené vládou ČR dne 15. 4. Ň015. Požadujeme Ň. formulovat konkrétní 
požadavky na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1. PUitom Požadujeme 
zamEUit se na návrh implementace novE stanovených republikových priorit č. 
Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uvedeno prosté konstatování, 
že „v rámci zpracování ůktualizace ZÚR bude provEUen soulad s republikovými 
prioritami PÚR ČR“. To nelze považovat za naplnEní požadavku § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. „vyhodnotit soulad ZÚR s politikou územního rozvoje“. Konstatování 
pUitom pUedjímá, že platné ZÚR hl. m. Prahy nejsou v souladu s PÚR ČR a že je 
tak nutné poUídit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Návrh na poUízení aktualizace ZÚR 
pUitom má vyplynout až z povedeného vyhodnocení souladu ZÚR s platnou 
Politikou územního rozvoje ČR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné c. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
obecnými kritérii a podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro 
územní plánování uvedenými v čl. ĚňŘě a v čl. Ěňřě PÚR ČR ve znEní její 
ůktualizace č. 1. 
Požadujeme Ň. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
úkoly pro územní plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro 
Metropolitní rozvojovou oblast Praha. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
1. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s obecnými kritérii a 
podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro územní plánování 
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Od]vodnEní 
Nelze se spokojit se závEry vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s vymezením 
rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí dle PÚR ČR, které se 
omezují na požadavek na pUejmenování rozvojové oblasti OB1. 
UpozorOujeme, že v ůktualizaci č. 1 PÚR došlo k aktualizaci a doplnEní nEkterých 
obecných kritérií a podmínek pro rozhodování o zmEnách v území uvedených v čl. 
ĚňŘě a úkol] pro územní plánování uvedených v čl. Ěňřě PÚR ČR. 
UpozorOujeme dále, že v ůktualizaci č. 1 PÚR ČR byly pro Rozvojovou 
metropolitní oblast Praha stanoveny novE tUi úkoly pro územní plánování. Návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR se má mimo jiné zabývat i vyhodnocením plnEní úkol] 
pro územní plánování stanovených v PÚR ČR pro pUedmEtnou Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, by[ by mElo být konstatováno, že nEkterý z úkol] pro 
územní plánování dosud nebyl zodpovEdnými orgány splnEn ĚnapU. že zatím 
nebyla poUízena požadovaná územní studieě. 

stanovenými v platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy 
součástí od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEno jaké články jsou oproti PÚR ČR Ň00Ř v platné PÚR 
zmEnEny. 
Ň. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s úkoly pro územní 
plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné c.ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení pUípadných širších územních vliv] vymezení 
nové rozvojové osy OS5a Rozvojová oblast Praha – Jihlava v ůktualizaci č. 1 
PÚR ČR na strukturu, infrastrukturu a obslužnost území hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
UpozorOujeme, že v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR ke zmEnE zaUazení území hl. 
m. Prahy ve struktuUe osídlení ČR, byla novE vymezena rozvojová oblast OS5a 
Rozvojová oblast Praha – Jihlava podél dálnice D1. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Tato osa se území hl.m Prahy netýká v souladu s vymezením rozvojové osy OS5a 
v PÚR ČR, v platném znEní: "Obce mimo rozvojové oblasti s výraznou vazbou....". 
Celé území Hl.m. Prahy je v PÚR ČR, v platném znEní, vymezeno jako rozvojová 
oblast OB 1 Metropolitní rozvojová oblast Praha. 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné VIII. Obsah kapitoly 
dě Vyhodnocení návrh] mEstských částí na aktualizaci ZÚR 
 
d.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zapracovat do kapitoly dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
kromE požadavk] mEstských částí uplatnEných v rámci projednání návrhu Zprávy 
o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy rovnEž návrhy a podnEty na aktualizaci ZÚR hl. 
m. Prahy týkající se jednotlivých mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 
Požadujeme k tomu využít zejména bohatou agendu pr]bEžných konzultací 
rozpracovaného návrhu nového Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s 
mEstskými částmi. 
 
Od]vodnEní 
V kapitole dě Zprávy o uplatOování ZÚR se obvykle kromE požadavk] mEstských 
částí uplatnEných ve lh]tE pro projednání Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
uvádEjí též návrhy a požadavky mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR v uplynulém období. Je 
nepochybné, že Uada návrh] na aktualizaci ZÚR z pohledu mEstských částí 
jednoznačnE vyplývá napU. z konzultací rozpracovaného návrhu nového 
Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s mEstskými částmi. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
PoUizovatel neobdržel žádné požadavky MČ na aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy. 
Vzhledem k rozdílní podrobnosti ÚP a ZÚR není možné pUipomínky vznesené v 
rámci konzultací k novému Územnímu plánu hl.m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě 
použít k Zásadám územního rozvoje hl.m  Prahy. Tyto konzultace probíhaly nad 
rámec zákonem stanoveného postupu mezi zpracovatelem ÚPD a MČ, bez účasti 
poUizovatele. Tato jednání se týkala pouze návrhu Uešení Metropolitního plánu a 
byla mimo proces poUizování ÚPD. 
 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné IX. Obsah kapitoly 
eě Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR, vč. požadavk] 
na VVURÚ, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování nových 
ZÚR, vč. požadavk] na VVURÚ 
 
e.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUed vlastní formulací požadavk] a podmínek pro zpracování návrhu 
aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR zpracovat UádnE a úplnE 
kapitoly aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR musí být vždy formulována na základE 
podrobného a úplného vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období 
zpracovaného v kapitolách aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR. ZávEry 
vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě, 
bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR jsou základním podkladem pro formulaci 
dalšího postupu, včetnE konkrétních požadavk] a podmínek pro zpracování 
návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR. 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedené v kapitolách aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je neúplné a není proto dostatečné pro 
formulaci jednoznačných a zd]vodnitelných požadavk] a podmínek pro 
zpracování návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v podrobnosti náležející dokumentaci ZÚR doplnEny kapitoly aě, 
bě, cě a dě dle uplatnEných vyjádUení, pUipomínek a požadavk]. 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné e. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme na úvod kapitoly eě doplnit stručné shrnutí hlavních závEr] a zjištEní 
z kapitol aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, včetnE porovnání 
možností dalšího postupu a zd]vodnEní, proč je požadovaná právE aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy a v jakém rozsahu. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má mimo jiné na základE vyhodnocení 
uplatOování ZÚR provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR 
objasnit závEry vyhodnocení zmEn podmínek v území v uplynulém období a 
navrhnout a zd]vodnit další postup územnE plánovací činnosti ve vztahu k ZÚR 
Ěbez požadavk] na úpravu Uešení ZÚR / požadavky na aktualizaci ZÚR / 
požadavky na poUízení zcela nových ZÚRě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Vzhledem k tomu, že ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé 
schválené Zprávy body aě až hě, nebudou hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě 
Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 
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75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné e. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zakomponovat do požadavk] na zpracování aktualizace ZÚR nebo 
nových ZÚR d]slednE všechny požadavky na formální i vEcné Uešení ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývající z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má v souladu s § ř Vyhlášky č. 500/Ň006 
Sb. obsahovat požadavky na všechny úpravy ZÚR. Tada závEr] a zjištEní z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období uvedených v 
kapitolách aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v kapitole 
e) uvedena. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Jak bylo uvedeno výš  Ěviz. pUedchozí odstavecě, vzhledem k tomu, že ůktualizace 
ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé schválené Zprávy body aě až hě, nebudou 
hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné e. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme striktní a definitivní požadavky na úpravy textu ZÚR zobecnit a 
ponechat tak dostatečnou volnost zpracovateli a poUizovateli aktualizace ZÚR pro 
provEUení úprav text] v potUebných vEcných souvislostech. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR obsahuje v bodech ň., 4. a 5. zcela striktní 
a definitivní požadavky na dílčí formulační zmEny textu, uvedené jako vlastní 
zmEnový text aktualizace ZÚR. Takový postup je v praxi dosti neobvyklý, návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR tak zcela nepodloženE a neod]vodnEnE pUedjímá 
vlastní vEcné Uešení aktualizace ZÚR a výsledek procesu poUizování aktualizace 
ZÚR a nedává tak projektantovi ani poUizovateli aktualizace ZÚR možnost 
potUebné zmEny textu v rámci procesu zpracování aktualizace ZÚR d]kladnE 
provEUit a promyslet ve všech potUebných vEcných souvislostech. 
UpozorOujeme, že takto striktní a definitivní pojetí požadavk] na formulační 
úpravy textu ZÚR v rámci Zprávy o uplatOování ZÚR zakládá reálný problém pUi 
vypoUádání souladu Uešení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy s požadavky na 
aktualizaci ZÚR v pUípadE, kdy se nakonec jednotlivé formulace textu ZÚR v 
návrhu aktualizaci ZÚR zmEní a když se zpracovatel od nich tedy jakkoli odchýlí 
Ěcož lze pUedpokládatě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude zapracován. 
- Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné e. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy z výše uvedených právních pUedpis] a ÚůP Ěviz též kapitola bě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahyě, včetnE specifikace konkrétních 
požadavk] na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden požadavek na 
„opravy a upUesnEní v textové a grafické části ve smyslu zákona č. ň50/Ň01Ň Sb. 
Ěnovela stavebního zákonaě, platného znEní vyhlášky č. 500/Ň006 Sb., ÚůP hl. m. 
Prahy a Pražských stavebních pUedpis]“ a dále „upUesnEní formulací textové části 
a formální úpravy výkres].“ Není zUejmé, o jaké konkrétní opravy se má jednat, v 
jakém rozsahu a s jakými dopady na vEcné i formální Uešení ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 
Problematiku ÚůP Ueší kapitola bě, která bude rozšíUena a budou konkretizovány 
problémy vyplývající z aktualizací ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR 
hl. m. Prahy Ueší jen vybrané problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR 
náležetě. 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné e. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývají z republikových priorit územního plánování, jejichž znEní bylo 
podstatnEji upraveno nebo novE doplnEno v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR. 
PUitom Požadujeme zamEUit se zejména na návrh implementace novE 
stanovených republikových priorit č. Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní 
republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden toliko obecný 
požadavek zohlednit v 1. kapitole ZÚR hl. m. Prahy priority stanované v PÚR ČR. 
Vycházíme z pUedpokladu, že současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1, byly vydány v souladu s tehdy platnou PÚR ČR z roku Ň00Ř. V 
uplynulém období, konkrétnE 15. 4. Ň015, byla vydána ůktualizace č. 1 PÚR ČR, 
ve které bylo podstatnEji aktualizováno nebo novE doplnEno znEní následujících 
republikových priorit územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území: 
(14a), (16), (16a), (17), (20a), (23), (24), (24a) a (29). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 
 
 
 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné e. 7 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR navrhuje v bodE Ň. bez náhrady zrušit 
kapitolu Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
„Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy“ s od]vodnEním, že její jednotlivá 
ustanovení jsou obsažena v jednotlivých konkrétních kapitolách ZÚR. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, která ustanovení kapitoly Ň. současnE 
platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou obsažena v 
konkrétních kapitolách ZÚR hl. m. Prahy nebo jsou s nimi v rozporu, zejména s 
ohledem na nezbytnost dosažení souladu obsahu ZÚR hl. m. Prahy s platnou 
legislativou. 
 
Od]vodnEní 
Toto obecné od]vodnEní nelze považovat za adekvátní, protože ustanovení 
kapitoly Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
jsou aplikovaná bez rozdílu na celém území hl. m. Prahy, zatímco jednotlivé 
konkrétní kapitoly současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 vymezují podmínky pro vymezená území hl. m. Prahy Ěspecifické 
oblasti nadmístního a celomEstského významu, transformační oblasti, nadmístnE 
významné rozvojové osy a oblastiě. Součástí kapitoly Ň. současnE platných ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou ustanovení naplOující základní 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
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požadavky pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb.: zejména odst. 1 písm. aě 
„stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území včetnE zohlednEní priorit stanovených v Politice územního rozvoje“; odst. 1 
písm. eě „upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území kraje“; a odst. 1 písm. hě „stanovení 
požadavk] na koordinaci územnE plánovací činnosti obcí a na Uešení v územnE 
plánovací dokumentaci obcí, zejména s pUihlédnutím k podmínkám obnovy a 
rozvoje sídelní struktury.“ Je možné, že nEkterá ustanovení v kapitole Ň. jsou 
duplicitnE obsažena v kapitole Ř. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy Ěv ní jsou 
také nEkteré celomEstské zásadyě, ale u nich tUeba duplicitu prokázat, a to 
srovnáním formulací jednotlivých konkrétních zásad. 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné e.Ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 7 vEnovaném 
„ZpUesnEní ploch a koridor] vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridor] 
nadmístního a celomEstského významu“ stanovuje nezbytnost provEUení a 
nového vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. Požadujeme 1. 
doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUehled zmEnEných 
metodických a legislativních podmínek a vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy, které zd]vodní potUebu provEUení vymezení ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni na území hl. m. Prahy. Ň. v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy požadujeme uvést konkrétní požadavky a podmínky pro aktualizaci 
vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. 
 
Od]vodnEní 
PotUeba nového vymezení ÚSES ovšem z obsahu kapitoly cě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nevyplývá. Je pUitom argumentováno nutností uvést 
vymezení systému ÚSES do souladu „s legislativním rámcem, oborovými 
metodikami a reálnými podmínkami v území“. V kapitole aě „Vyhodnocení 
uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na základE kterých byly 
ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území“ Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy potUebu provEUení vymezení ÚSES na 
nadregionální a regionální úrovni konstatuje bez uvedení zmEn legislativních a 
metodických podmínek, na základE kterých byl ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni vymezen v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 a/nebo vyhodnocení zkušeností pUi uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, 
ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Zd]vodOování zmEn konkrétních prvk] 
regionálního ÚSESpotUebou „uvedení dosouladu s legislativnímrámcem“ 
považujeme za zavádEjící, protože stávající podoba ÚSES byla do platného 
územního plánu začlenEna v souladu se zákonem č. 114/1řřŇ Sb. i provádEcí 
vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. ObdobnE považujeme za zavádEjící odkaz na „aktuální 
oborovou metodiku“, nebo[ fakt jejího vydání sám o sobE nelze považovat za 
argument pro zpochybnEní platného ÚSES nota bene pouze jeho vybraných částí. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 
 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné e. ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE Ř. navrhuje pUi 
upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot, že tyto územní podmínky budou pUi aktualizaci „upraveny s 
ohledem na požadavek hospodárného a intenzivního využití zastavEného území s 
d]razem na využití ploch brownfields a ploch pUestavby a s ohledem na 
požadavek omezit rozšiUování zastavitelného území do krajiny” a že podkladem 
pro úpravu tEchto podmínek budou využity výsledky poUizovaných aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají ve vztahu k 
podmínkách koncepce ochrany a rozvoje hodnot území hl. m. Prahy pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na aktualizaci ZÚR 
hl. m. Prahy ve vztahu k podmínkám koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy tímto bodem implikuje, že existující 
koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 je nedostatečná, aniž toto prokázal ve svých kapitolách aě, až dě. 
ZároveO v bodE e/Ň navrhuje bez náhrady zrušit kapitolu Obecných zásad 
územního rozvoje hl. m. Prahy. Není proto zjevné, do jakých kapitol ZÚR hl. m. 
Prahy a jakým zp]sobem budou výše zmínEné úpravy zapracovány a k jak 
rozsáhlým a podstatným zmEnám ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 
1 v by d]sledku navržených úprav mElo dojít. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Ve ZprávE není uvedeno, že existující koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR 
hl. m. Prahy je nedostatečná a bude tudíž mEnEna. 
V tomto bodu se jedná pouze o úpravu kapitoly Ř - UpUesnEní územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních a civilizačních hodnot v platných 
ZÚR, vzhledem k podrobnosti dokumentace ZÚR, s využitím ůktualizace ÚůP a 
také v d]sledku revize Kapitoly Ň. Nejedná se o zmEnu koncepce, ale pouze o 
formulační úpravu. 
Jak již bylo uvádEno v pUipomínkách výše, Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné e.10 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ř. konstatuje, že obsah 
kapitoly bude naplOovat požadavky Evropské úmluvy o krajinE. Česká republika 
podepsala Evropskou úmluvu o krajinE ve Štrasburku ŇŘ. listopadu Ň00Ň. 
Požadujeme 1. pUednE doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 
s Evropskou úmluvou o krajinE a specifikovat, v čem se ve vztahu k Evropské 
úmluvE o krajinE zmEnily podmínky, na jejichž základE byly současné platné ZÚR 
hl. m. Prahy vydány. 
Ň. v návaznosti na vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní 
ůktualizace č. 1 s Evropskou úmluvou o krajinE požadujeme ve formulaci bodu ř. 
kapitoly eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnE specifikovat, jaké 
konkrétní požadavky a podmínky vyplývají na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do 
souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
ZÚR hl.m. Prahy v platném znEní nejsou v rozporu s Evropskou úmluvou o krajinE. 
Vzhledem k nové metodice - Metodika pro poUizování a zpracování zásad 
územního rozvoje v kontextu Evropské úmluvy o krajinE ĚČZÚ v Praze, Fakulta 
životního prostUedí; 6.1.Ň014ě- je v návrhu Zprávy navržena aktualizace pUíslušné 
kapitoly 9. 
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Česká vláda usnesením č. 104ř/Ň00Ň z Uíjna Ň00Ň uložila ministerstvu životního 
prostUedí, ministerstvu zemEdElství, ministerstvu kultury, ministerstvu pro místní 
rozvoj a ministerstvu školství, mládeže a tElovýchovy, aby zabezpečila 
uplatOování úmluvy v praxi. Vymezit typy krajin podle stanovených cílových 
charakteristik a stanovit cílové charakteristiky kraji, včetnE územních podmínek 
pro jejich zachování nebo dosažení, v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE č. 
1ň/Ň005 Sb. m. s., vyplývá z pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. již od roku 
Ň007. Máme tak za to, že i současnE platné ZÚR hl. m. Prahy mEly být 
zpracovány v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE. Z bodu ř. Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není s ohledem na výše uvedené zUejmé, v čem 
současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 neodpovídají 
Evropské úmluvE o krajinE a jaké konkrétní požadavky a podmínky na uvedení 
ZÚR hl. m. Prahy do souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné e.11 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 10. konstatuje potUebu 
provEUení rozsahu veUejnE prospEšných staveb a opatUení dle „zmEn v 
aktualizovaných částech ZÚR“. Požadujeme ve formulaci bodu 10. kapitoly eě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, v návaznosti na vyhodnocení uplatOování 
ZÚR v uplynulém období provedeném v kapitolách aě až dě konkrétnE 
specifikovat, jaké konkrétní VPS a VPO mají být pUedmEtem provEUení v 
aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodu ň. explicitnE nenavrhuje 
konkrétní zmEny v kapitolách vEnujících se rozsahu VPS a VPO. ZároveO ovšem 
v bodech 5. a 6. uvádí výčet koridor] technické a dopravní infrastruktury, u nichž 
by mElo dojít ke zmEnE zp]sobu zapracování do aktualizovaných ZÚR hl. m. 
Prahy,v bodE 7. zd]vodOuje potUebu zmEn ve vymezení ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni, včetnE uvedení nEkterých konkrétních prvk], u nichž se 
pUedpokládají zmEny ve vymezení. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
VPS budou odstranEny u již realizovaných prvk] dopravní infrastruktury napU. 
prodloužení metra trasy ů do Motola - Z/50Ň/DM. U prvk] technické infrastruktury -  
bude grafické vymezení prvk] VPS upraveno, dle aktuálních podklad]. 
VPO budou upraveny v celé kapitole ÚSES, dle nového vymezení. 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné e.1Ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje zrušit bez 
náhrady nadmístní rozvojové oblasti 
- R/1 ŠtErboholy – Dolní MEcholupy – Dubeč a 
- R/1 LetOany – Avia. 
Požadujeme ve formulaci bodu ň. kapitoly eě vyjasnit, zda a v jakém rozsahu má 
být kapitola ň. ZÚR hl. m. Prahy upravena. Zd]vodnEní nezbytnosti úprav 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí území hl. m. Prahy by pUitom mElo 
vycházet z výsledk] zjištEní kapitol aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období obsažené v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k potUebE nového 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí nevyjadUuje. Není proto zjevné, z 
jakých d]vod] by mElo dojít k vypuštEní tEchto kapitol ze ZÚR hl. m. Prahy. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
V kapitole ň jsou navrženy ke zrušení rozvojová oblast ň.1.1 a transformační 
oblast 3.2.1. U oblasti 3.1.1. ŠtErboholy - Dolní MEcholupy - Dubeč ĚR/1ě došlo k 
nenaplnEní pUedpoklad], které byly potUebné k rozvoji tzv. Východního mEsta. Jde 
zejména o ukončení trasy metra v Depu HostivaU Ětedy nenapojení rozvojové 
oblasti na kapacitní dopravu - metroě, pUehodnocení dosavadního vývoje, kdy v 
tomto území je udržitelnEjší rozvoj jednotlivých mEstských částí se zachováním 
pUímEstského charakteru, což souvisí s rozvojem v jiných částech Prahy a 
naplnEním potenciálu v transformačních plochách uvnitU Prahy. ZároveO je tímto 
krokem u rozvojové oblasti ň.1.1. sledována i ochrana otevUené krajiny, zvýšení 
rekreačního potenciálu ve východní části mEsta s využitím prvk]m okolo vodní 
nádrže Slatina která má pUírodE blízký charakter a je významná i z hlediska 
ochrany pUírody. 
U oblasti ň.Ň.1. LetOany -ůvia ĚT/1ě nedošlo k naplnEní očekávání a území je stále 
využíváno Ěz vEtší částiě k produkci, skladování a obchodu, nelze tedy naplnit 
pUedpoklad transformace území v plnohodnotnou mEstkou čtvr[. Naopak je 
potUeba v Praze zachovat plochy pro výrobu, obchod a skladování - jejich úbytek 
Ěsouvisející i s ochranou bydlení a limity, které potom plynou na okolní výstavbuě 
m]že mít negativní vliv na zásobování, city logistiku i hospodáUství mEsta v 
dlouhodobém horizontu. 
 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné e.1ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. obsahuje požadavek 
na zrušení ř rozvojových oblastí zelenE z celkových 11 rozvojových oblastní 
zelenE vymezených v ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Platné 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom explicitnE konstatují, že jedním z celomEstských 
problém] k Uešení nástroji územního plánování je „nedostatek les] s ohledem na 
potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského kraje, vysoká rekreační zátEž 
stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch“ Ěkap. 1111, s. 7ě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní vEtšiny rozvojových 
oblastí zelenE, zejména s ohledem na zásadní význam ZÚR hl. m. Prahy pro 
koordinaci systému sídelní i krajinné zelenE na území hl. m. Prahy v poUizovaném 
novém Územním plánu Prahy ĚMetropolitním plánuě. PUípadné vypuštEní vEtšiny 
rozvojových oblastí zelenE musí vyplynout z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE zd]vodnEno, mj. s ohledem na 
problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR Prahy se v kapitolách aě až dě k rozvojovým 
oblastem zelenE pUitom v]bec nevyjadUuje. Není proto zUejmé, na jakém základE 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
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bylo stanoveno, že se jedná o lokality „spíše lokálního významu“, vzhledem k 
tomu, že rozvojové oblasti zelenE navržené ke zrušení, zasahují na území více 
mEstských částí hl. m. Prahy. Podle hrubého odhadu odečtem z pUíslušného 
výkresu platných ZÚR hl. m. Prahy je rozloha jednotlivých oblastí navržených ke 
zrušení cca 40 – 100 ha. To rozhodnE nesvEdčí jejich údajnému „spíše lokálnímu 
významu“. 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné e.14 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. zp]sobem mEní 
zp]sob vymezení, rozsah a prostorové uspoUádání stávající Specifické oblasti 
celomEstského centra. Specifická oblast celomEstského centra je v kap. 4.1. ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. vymezena takto: „Oblast stávajícího 
celomEstského centra zahrnuje území Památkové rezervace v hlavním mEstE 
Praze ĚPPRě a navazující části historických čtvrtí Vinohrady, Smíchov, Holešovice 
a Karlín Ě…ě”. 
Požadujeme ponechat současné vymezení Specifické oblasti celomEstského 
centra. Návrh na rozšíUení území Specifické oblasti celomEstského centra zcela 
popírá princip polycentrického uspoUádání Prahy, když neod]vodnEnE neúmErnE 
plošnE rozšiUuje území vlastního celomEstského centra. 
 
Od]vodnEní 
Území LibnE a Vysočan, která mají být podle návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy do Specifické oblasti CelomEstského centra doplnEna, na území PPR 
nenavazují a ani s ním nijak úzce nesouvisí. Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy se pUitom k potUebE nového vymezení SO na území hl. m. Prahy v 
kapitolách aě až dě nevyjadUuje. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu SO 
stávajícího celomEstského centra vyvolán. Jedním z princip] udržitelného rozvoje 
hl. m. Prahy uvedených v platných ÚůP ĚŇ014ě je pUitom „Podpora 
hierarchizované polycentrické struktury mEsta“. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Vymezení celomEstského centra je chápáno jako vymezení hierarchicky 
nejvyššího centra, které by mElo v čase nar]stat co do kvality i kvantity rozvoje 
Prahy. CelomEstské centrum nelze vnímat v Ň1. století úzce, tedy jen jako 
Pražskou památkovou rezervaci a tEsnE pUilehlá území. S rozvojem Prahy i po 
roce 1řŘř narostl počet obyvatel, dojíždEjících i student], kteUí zpravidla využívají 
právE centrum mEsta. K odlehčení tlaku na rozvoj uvnitU PPR je potUeba učinit 
nEkolik krok], mezi které patUí i rozšíUení celomEstského centra. Tím ale není 
porušena polycentričnost mEsta - resp. rozvoj lokálních center s místní 
vybaveností. Území LibnE a Vysočan vykazuje značný transformační potenciál a 
jde o území, které je dobUe napojeno na systémy veUejné dopravy a nachází se v 
blízkosti historického jádra Prahy. Jde o podporu kvalitní transformace s cílem 
zajištEní adekvátních služeb pro hlavní mEsto jako celek a tím ke zlepšení živote 
jeho obyvatel i návštEvník], v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné e.15 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. obsahuje požadavky 
na konkrétní formulační zmEny v kapitolách 
- 4.ň.Ň Radotínské údolí Ězrušení úkol] navrhnout postupné rekultivace lom] a 
návaznost na pUilehlou část Pražského regionu pro podrobnEjší ÚPDě, 
- 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol Ězrušit úkol pro podrobnEjší ÚPD vyUešit 
nárazníkové pásmo mezi obytnými a pUírodními plochamiě a v 
- 4.5 Údolní niva Vltavy a Berounky ĚnovE chránit prostorový charakter nábUeží a 
pr]hledy, nikoliv již panorama mEstaě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na zmEny textové části nejsou zd]vodnEny v jednotlivých 
požadavcích, ani v obsahu kapitol aě až dě návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 na s. 7 konstatují „nedostatečné 
zajištEní územní ochrany pUírodnE hodnotných ploch“; „nedostatečné vazby do 
StUedočeského kraje“ a „nedostatečnou ochranu krajinných dominant a pohledovE 
exponovaných svah], podílejících se na jedinečnosti obrazu mEsta“ a potUebu 
jejich Uešení nástroji územního plánování. Není zUejmé, jakým zp]sobem mají 
navržené zmEny ZÚR hl. m. pUispEt Uešení výše zmínEných problém]. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky nebudou akceptovány. 
ůd. 4.ň.Ň. Radotínská jezera - Nástroji podrobnEjší ÚPD nelze dosáhnout 
rekultivace lom]. Není upuštEno od rekultivace lom] v této oblasti, podmínka je 
obsažena v bodE cě v Podmínkách pro následné rozhodování o zmEnách v území. 
ZÚR Ueší z principu návaznosti na okolí, tedy i na pUilehlou část Pražského 
regionu, proto je tato podmínka nadbytečná. 
Ad. 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol - Jde o území, které je zaUazeno do zastavEného 
území v souladu se SZ, uvedené území je součástí intravilánu 1ř66. Požadavek 
nárazníkového pásma není možné vzhledem k současnému stavu území Uešit, v 
blízkosti se nacházejí již realizované soudobé obytné soubory, areál golfu apod. a 
na jižní stranE bude navazovat na stávající zástavbu Radlická radiála. Ochrana 
uvedených území je stanovena pUíslušnými vyhláškami pUírodních park]. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
ůd.4.5. Údolní niva Vltavy a Berounky - text týkající se: „ochrana panoramatu 
mEsta" bude z kapitoly 4.5. odstranEn. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou 
zásadu bude uvedený text součástí kapitoly Ň - Obecné zásady.  

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné e.16 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. navrhuje z textu 
všech specifických oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE společenských 
Ěkap. 4.Ň. ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1.ě vyjmout z úkolu pro 
podrobnEjší ÚPD „vyUešit dopravní obsluhu území pUi preferování dopravy 
hromadné“ preferenci hromadné dopravy. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom v kapitole 1111 na s. 15 doporučují ÚPD „upUednostnit 
výstavbu kolejových systém] veUejné hromadné dopravy“ a „vytvoUit prostorové 
podmínky pro výstavbu tramvajových tratí“. Vzhledem k tomu, že vyjímané články 
naplOují čl. Ň4 PÚR ČR a kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
se k dopravní obsluze oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE 
společenských nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
V oblasti 4.Ň.Ň LetOany ĚSO/Ňě je požadavek preferování dopravy hromadné je již v 
tomto území pUekonán. Jedná se o území, kde je realizováno metro C - zastávka 
LetOany. Proto je tento bod vypuštEn. V ostatních specifických oblastí osvEtových, 
vzdElávacích a rekreačnE společenských bude požadavek odstranEn. PodrobnEjší 
územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE všechny zp]soby 
dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole Ň. 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné e.17 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitol 
- 3.1.2 (Barrandov – Slivenec R/2), 
- 3.1.3 ĚZápadní mEsto R/ňě, 
- ň.Ň.ň ĚVysočany, T/ňě, 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
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- 3.2.4. (Bohdalec-Slatiny T/4) 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD body, pUedepisující podrobnEjší ÚPD Uešit odtokové pomEry z území a 
protipovodOová opatUení nestavebního charakteru. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se pUitom k problematice 
vodního hospodáUství a protipovodOové ochrany na malých vodních tocích 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 Ěs.15ě uvádí jako problém k 
Uešení ÚPD v oblasti technické infrastruktury “VytváUet pUedpoklady pro bezpečné 
a účelné Uešení likvidace srážkových vod.” a “Vymezit plochy vodních nádrží a 
suchých poldr] jako opatUení proti povodním, a naopak jako opatUení k nadlepšení 
bezdeštných pr]tok] zejména u drobných vodních tok].“, čímž smEUují k naplnEní 
požadavk] čl. Ň5 PÚR ČR. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových a transformačních oblastí. 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné e.20 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6ě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD požadavek na minimalizaci dopravy generované navrhovaným funkčním 
využitím a na provEUení Uešení Masarykova nádraží. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR 
hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. 
Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPD potUebu zvýšení významu železnice v regionální 
dopravE Ěs. 5ě a celkové pUetížení centra mEsta dopravou Ěs. řě a kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice transformační oblasti 
Masarykovo nádraží nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu 
formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Bod c) v Úkolech pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci bude vypuštEn. 
Navržená úprava reaguje na probEhlé zmEny v koncepci i reálné kroky, které se s 
územím Masarykova nádrží pojí. Území Masarykova nádraží se nachází v 
centrální části mEsta, ale je zároveO napojeno na nEkolik typ] veUejné dopravy - 
železnice, metro, tramvaj a pUedpokládá se nová koncepce, a to vznik terminálu 
spojujícímu centrum mEsta s letištEm. Z tohoto d]vodu nelze nadále uvažovat o 
tom, že lze redukovat v maximální možné míUe dopravu generovanou. 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné e.Ň1 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje zmEny v 
nadUazeném komunikačním systému hl. m. Prahy. Kapitoly vEnované 
nadUazeného systému se podle Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy mají 
pouze pUesunout do jiné kapitoly ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy struktury textu ZÚR hl. m. Prahy ve vztahu k 
nadUazenému systému a zd]vodnit, čím jsou tyto úpravy textu vyvolány. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat, zda se jedná o zámEr na aktualizaci vEcného Uešení nebo toliko 
formální úpravu dokumentace ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Zpráva 
Prahy k problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není 
zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Od zamýšlené úpravy textu, který se mEl týkat úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, bylo upuštEno. ČlenEní dopravního infrastruktury nebude v 
aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy mEnEno. 
 
 
 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné e. ŇŇ Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje vypustit v 
kapitole 5.1.1 bod požadující ovEUení trasy Vysočanské radiály v úseku Kbelská – 
Balabenka. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy Vysočanské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] celomEstského systému v d]sledku 
provEUení vybraných radiál dopravními modely a vývoji zatížení jednotlivých 
komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
Územní rezerva Vysočanské radiály v úseku Kbelská – Balabenka nebude již dále 
sledována, dojde k využívání stávající komunikační sítE. 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné e.Ňň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje v kapitole 
5.1.Ň.5 v úkolech pro podrobnEjší ÚPD vymezit koridor rezervy BUevnovské 
radiály namísto koridoru BUevnovské radiály. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
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Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy BUevnovské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

Požadavek bude částečnE akceptován. 
PUevedení návrhového prvku koridoru BUevnovské radiály do územní rezervy bude 
v rámci zpracování návrhu aktualizace ZÚR provEUeno na základE dopravního 
modelu včetnE dopad] na širší území. Pokud dopravní model potvrdí potUebnost 
BUevnovské radiály bude tento koridor v návrhovém prvku zachován, v opačném 
pUípadE bude tento koridor pUeUazen do územní rezervy. 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné e.Ň4 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje následující 
zmEny v grafické části ZÚR hl. m. Prahy bez zmEn souvisejících kapitol ZÚR: 
- vypuštEní koridoru územní rezervy Vysočanské radiály ĚpUi současném 
ponechání kap. 5.1.Ň.4 Vysočanská radiálaě; 
- pUevedení Prosecké radiály z koridoru pro upUesnEní v rámci ÚP na koridor s 
celomEstským významem Ěbez adekvátních úprav kapitoly 5.1.Ň.7 Radiály 
Chodovská, Chuchelská, Prosecká a ŠtErboholskáě; 
- úpravy vedení koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a 
Troja Ěkap. 5.6.1 Koridory tramvajové dopravyě. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené zmEny v nadUazeném komunikačním systému mEsta, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím 
jsou uvádEné požadavky na zmEny grafické části ZÚR hl. m. Prahy vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
- V textové části bude upravena pUíslušná kapitola týkající se problematiky 
Vysočanské radiály. 
Jak bylo uvedeno v pUipomínce výše, dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] 
celomEstského systému v d]sledku provEUení vybraných radiál dopravními modely 
a vývoji zatížení jednotlivých komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
- U Prosecké radiály vzhledem k upuštEní od úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, nebude grafické Uešení mEnEno. 
- U koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a Troja se 
jedná pouze o zmEny grafické části. Textové část v kap. 5.6.1 Koridory tramvajové 
dopravy nebude mEnEna. 
Koridory tramvajových tratí jsou provEUeny a úpravy reagují na zmEny v území 
vyvolané zejm. implementací ÚPD Ěvýstavbou, realizací zámEr]ě. 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné e.25 
Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje z grafické 
části ZÚR hl. m. Prahy vypustit koridory VVN 110 kV a provEUit zobrazování 
koridor] plynovod] Ěbez udání kategorie, pravdEpodobnE, v souladu s kap. 6.Ň.6 
VTL a VVTL). 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v zobrazení ploch a koridor] technické 
infrastruktury, včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a 
uvedení podklad] a požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými 
jsou zamýšlené úpravy vyvolány. 
    
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice zobrazování vedení koridor] technické infrastruktury nevyjadUují, 
není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky bude částečnE akceptovány. 
Jedná se pouze o úpravy grafické části, textová část tEchto kapitol nebude 
mEnEna. 
Pro lepší pUehlednost budou upraveny legendy a grafické znázornEní koridor] 
VVN 110 kV v grafické části aktualizace ZÚR. 
Vedení VTL plynovodu budou v grafické části upravena dle aktuálních podklad]. 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné e.Ň6 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje v kapitole 
6.Ň.ň.Ň ĚDrobné vodní tokyě zrušit v úkolech pro podrobnEjší ÚPD požadavek na 
vymezování veUejnE prospEšných protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru, ploch pro extenzivní rekreaci a zajištEní prostupnosti území podél 
vodních tok]. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v oblasti protipovodOové ochrany, včetnE 
zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Nejedná se o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a ani kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice malých vodních tok] 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 v problémech k Uešení ÚPD 
uvádEjí potUebu „Vymezit plochy vodních nádrží a suchých poldr] jako opatUení 
proti povodním a naopak jako opatUení k nadlepšení bezdeštných pr]tok] 
zejména u drobných vodních tok]“ a “Zachovat nezastavitelnost bUehových 
koridor] podél tok], a to i v pUípadE菜 , že nejde o záplavová území nebo 
biokoridory“. Není proto zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD v oblasti protipovodOové ochrany vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního 
charakteruě a zajištEní prostupnosti území podél vodních tok] budou obsaženy v 
souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou opakovány 
v rámci jednotlivých kapitolĚnapU. 6.Ň.ň.Ňě 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
Tento požadavek, zajištEní prostupnosti území podél vodních tok], je také uveden 
v platných PSP - § 11, odst.4.  
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75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné X. Obsah kapitoly 
fě Požadavky na zpracování variant Uešení 
 
f.1Zásadní pUipomínka 
Požadujeme doplnit kapitolu o jednoznačné konstatování, zda se pUedpokládá 
variantní nebo invariantní Uešení ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy, včetnE 
zd]vodnEní. To nemEní nic na skutečnosti, že požadavky na variantnost Uešení 
ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy mohou vyplynout i ex post z projednání Návrhu 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na pUípadné zpracování variant Uešení má vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. ůbsenci konstatování, zda má být ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
zpracovaná ve variantách Ěvč. pUípadné specifikace v jakých variantáchě nebo 
jako invariantní lze pUipsat v podstatE úplné absenci vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka je bezpUedmEtná. 
Návrhem Zprávy v bodE fě není požadováno zpracování variant Uešení, pokud tak 
nevyplyne z výsledk] projednání. Uvedený text bude upraven v souladu s výsledky 
projednání. 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné XI. Obsah kapitoly 
gě Návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopad] na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly zjištEny 
 
g.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných negativních 
dopad] zmEn v území v uplynulém období na udržitelný rozvoj území, včetnE 
návrhu zp]sobu jejich eliminace, minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Prosté konstatování Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, že „bude 
provEUeno, zda byly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území“ nelze 
považovat za naplnEní dikce § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. Zpráva o uplatOování 
ZÚR. PoUizovatel Zprávy o uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy 
na základE vyhodnocení podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, 
vyhodnotit pUípadné negativní vlivy tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území Ěviz též 
kapitola aě Zprávy o uplatOování ZÚRě a navrhnout zp]soby jejich eliminace, 
minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Text bodu gě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " V rámci uplatOování ZÚR hl.m. 
Prahy nebyly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území, a proto Zpráva 
neobsahuje žádné návrhy na jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci." 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné XII. Obsah kapitoly 
hě Návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje 
 
h.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme specifikovat konkrétní návrhy na aktualizaci PÚR ČR, nebo 
konstatování ĚvčetnE zd]vodnEníě, že takové návrhy z vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m Prahy v uplynulém období nevyplývají. 
 
Od]vodnEní 
Návrhy na pUípadnou aktualizaci PÚR ČR musí vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. Povinnosti uložené ZprávE o uplatOování ZÚR v § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. se nelze vyhnout odkazem na vlastní zpracování a projednání 
aktualizace ZÚR, jejíž poUízení se na základE pUedmEtné Zprávy o uplatOování 
ZÚR pUedpokládá. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
V současnosti nelze specifikovat pUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR, v 
platném znEní. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR mohou vyplynout z 
následného zpracování a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na základE 
schválené Zprávy. 
 
Text bodu hě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " Návrhy na aktualizaci PÚR ČR nelze 
nyní specifikovat. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR vyplynou ze zpracování 
a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy." 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné e.1Ř Zásadní pUipomínka 
Ke kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.Ň ĚManiny, Dolní LibeO, Invalidovna T/Ňě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD bod pUedepisující podrobnEjší ÚPD provEUit plochy u stanice metra 
Invalidovna pro umístEní významného celomEstského zámEru. ZároveO ovšem v 
bodu 4. Ěs.7ě navrhuje zahrnout prostor Dolní LibnE do SO celomEstského centra. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
(Metropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice T/Ň 
nevyjadUují. Není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
VypuštEní uvedeného úkolu neznemožní realizaci významného celomEstského 
zámEru. UmístEní pUípadného celomEstského zámEru navrhované rozšíUení 
celomEstského centra umožOuje. Území v současné dobE pochází v nEkterých 
částech transformací a jsou pUipravovány r]zné studie. Ty provEUují i celomEstské 
zámEry. Je potUeba vytváUet kompaktní, smíšené a pro r]zné využití vhodné části 
mEsta se soudobou zástavbou. 

75    MČ Praha - VinoU, starosta Jiné e.1ř Zásadní pUipomínka 
Ke kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v 
textech kapitol 
- ň.Ň.5 ĚNákladové nádraží Žižkov T/5ě, ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6ě, a 
- 3.2.8 ĚHolešovice-Bubny-Zátory T/Řě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 pUeformulovat v bodech úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD požadavky na polyfunkčnost transformačních území. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR 
hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. 
Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Slovní spojení týkající se polyfunkčnosti v uvedených oblastech Ěň.Ň.5, ň.Ň.6 a 
ň.Ň.Řě nebudou odstranEny, ale pUeformulovány na smíšené využití. 
Jedná se o úpravu terminologie na základE aktualizace stavebního zákona a jeho 
provádEcích vyhlášek. 
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vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPD vznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené 
mEstské prostUedí a generující zvýšené nároky na dopraní obsluhu Ěs.11ě a 
kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice výše 
uvedených transformačních oblastí nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky 
na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné I. Obsah Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUepracování návrhu Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje 
hl. m. Prahy Ědále jen Zprávaě, do podoby, která bude splOovat požadavky na 
zprávu o uplatOování zásad územního rozvoje Ědále jen ZÚRě vyplývající z 
platných právních pUedpis] a odpovídající zásadnímu významu ZÚR jako 
nadUazené a základní územnE plánovací dokumentace hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaný NÁVRH ZPRÁVY O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
HL. M. PRůHY V UPLYNULÉM OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 – BTEZEN Ň017ě 
nesplOuje základní požadavky na zprávu o uplatOování ZÚR vyplývající z platných 
právních pUedpis], protože: 
1. Neobsahuje Uádné vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém 
období 
Ň. NeobjasOuje d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
ň. NeobjasOuje jednotlivé požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy 
 
ZÚR Ueší v Praze základní požadavky na celkové účelné a hospodárné 
uspoUádání území hlavního mEsta, a vztahy základní struktury hlavního mEsta k 
navazujícímu území StUedočeského kraje a koncepci celomEstsky i regionálnE či 
republikovE významné veUejné infrastruktury. ZÚR tak definují základní principy 
koncepce uspoUádání území hl. m. Prahy. 
ZÚR dále vymezují plochy a koridory celomEstského, republikového či 
mezinárodního významu. Jedná se zejména o plochy a koridory pro Prahu v]bec 
nejvýznamnEjších dopravních systém], systém] technické infrastruktury či o 
celomEstsky významné součásti a struktury krajiny hlavního mEsta. 
ZÚR jsou podUízeny Politice územního rozvoje ČR Ědále jen „PÚR“ě, zámEry 
republikového nebo mezinárodního významu vyplývající z PÚR musí být do ZÚR 
pUevzaty. ZÚR jsou naopak závazné pro poUízení zmEn platného územního plánu i 
poUízení nového územního ĚMetropolitníhoě plánu hl. m. Prahy. 
 
Politika územního rozvoje - stát ----------> Zásady územního rozvoje - kraj ----------
> Územní ĚMetropolitníě plán - obec 
 
Zpráva o uplatOování zásad územního rozvoje 
Vždy nejdéle do 4 let od vydání ZÚR nebo jejich poslední aktualizace je krajský 
úUad Ěv pUípadE Prahy pak Magistrát hl. m. Prahyě povinen vyhodnotit zkušenosti s 
uplatOováním, tedy s využitím ZÚR v rámci procesu územního plánování, 
posoudit, zda ZÚR stále dobUe plní sv]j účel a svou roli, zda stále splOují 
požadavky PÚR ČR, stavebního zákona, zejména cíl] a úkol] územního 
plánování, a všech právních pUedpis]. Zpráva o uplatOování ZÚR má také 
zhodnotit, zda ZÚR dostatečnE chrání hodnoty v území a zda pUispívají k 
udržitelnému rozvoji území hlavního mEsta. 
Výstupem zprávy o uplatOování ZÚR za uplynulé období m]že být 
Ě1ě konstatování, že ZÚR plní dobUe svou roli a není na nich tUeba nic mEnit 
(2)požadavek na dílčí zmEny v Uešení ZÚR, bez dopad] na celkovou koncepci 
ZÚR = požadavek na poUízení aktualizace ZÚR 
Ěňěpožadavek na poUízení zcela nových ZÚR v pUípadE, že je potUeba zmEnit 
celkovou koncepci ZÚR 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR tak m]že být zadáním pro aktualizaci stávajících 
anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Vyhodnocování uplatOování ZÚR za uplynulé období Ě kapitoly a, b, c, d zprávy o 
uplatOování ZÚRě ----------> Ě1ě Bez nárok] na úpravy ZÚR, ĚŇě Požadavek na 
poUízení aktualizace ZÚR, Ěňě Požadavek na poUízení nových ZÚR Ěkapitoly e, f, g, 
zprávy o uplatOování ZÚRě 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy za uplynulé období musí být UádnE 
projednána s mEstskými částmi, Ministerstvem pro místní rozvoj, s dotčenými 
orgány, které chrání veUejné zájmy vyplývající z platných právních pUedpis], se 
sousedními kraji, s obcemi sousedícími s krajem, pro který jsou ZÚR poUizovány, 
v pUípadE Prahy tedy s obcemi sousedícími s územím hlavního mEsta. 
Pro účely transparentního projednání musí Zpráva o uplatOování ZÚR v 
uplynulém období obsahovat UádnE zpracované vyhodnocení uplatOování ZÚR v 
uplynulém období, musí jednoznačnE, srozumitelnE transparentnE formulovat 
závEry a zjištEní tohoto vyhodnocení a musí obsahovat návrh na další postup. 
Dokud není provedeno Uádné a úplné vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém 
období, není možné navrhnout další postup, tedy navrhnout, zda ponechat ZÚR 
beze zmEny, nebo navrhnout poUízení aktualizace ZÚR nebo dokonce poUízení 
nových ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude akceptována částečnE. 
Návrh Zprávy je zpracován a projednáván v souladu s platnými právními pUedpisy 
Ě§ 4Ň stavebního zákona, § ř vyhlášky č. 500/ Ň006 Sb. o územnE analytických 
podkladech, územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE 
plánovací činnostiě. 
ad 1ě Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období. 
ad Ňě D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy 
na základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 
4Ň odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu 
Ěstavební zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle 
výsledk] projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 
let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." 
ůktualizace č. 1 ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 
4ň/Ň014 usnesením č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
ad ňě Vlastní zd]vodnEní navrženého Uešení Ěkonkrétních úprav textové a grafické 
částiě bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí návrhové 
dokumentace ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
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V pUípadE návrhu na poUízení aktualizace ZÚR nebo poUízení nových ZÚR se 
Zpráva o uplatOování ZÚR stává zadáním aktualizace ZÚR, resp. nových ZÚR a 
musí proto obsahovat jednoznačnE formulované požadavky na aktualizaci ZÚR či 
na nové ZÚR. 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné II. D]vody aktualizace ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme jasné vymezení d]vod], které vedou k aktualizaci ZÚR a pUesné 
vyjádUení vEcných úkol] aktualizace s jasným od]vodnEním a upozornEním, zda 
jsou či nejsou aktualizací na základE Zprávy mEnEny zásadní koncepce ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaná ZPRÁVů O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. 
PRůHY V UPLYNULÉM 
OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 – BTEZEN Ň017ě stanoví Ěby[ bez Uádného zd]vodnEníě 
potUebu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, a to zejména v tEchto oblastech: 
Ě1ě uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s ůktualizací č. 1 PÚR ČR schválenou 
vládou ČR 15. 4. Ň015 
ĚŇě úprava terminologie ZÚR hl. m. Prahy, aby byla zcela v souladu s platnými 
právními pUedpisy 
Ěňě zrušení bez náhrady „Obecných zásad územního rozvoje hl. m. Prahy“, které 
zejména definují základní koncepci uspoUádání Prahy a stanovují požadavky na 
koordinaci uspoUádání sídelní struktury Prahy, na strukturu center Prahy a na 
jednotlivé systémy mEsta, ale také na ochranu hodnot Prahy v navazujícím 
územním ĚMetropolitnímě plánu 
Ě4ě zrušení vybraných rozvojových oblastí zelenE 
Ě5ě rušení požadavk] na územní plán v rozvojových a transformačních oblastech 
Ě6ě provEUení vymezení územního sytému ekologické stability na nadregionální a 
regionální úrovni. 
Z vEcných požadavk] je tedy zUejmé, že byly vybrány selektivnE a výbEr 
nevychází z vyhodnocení a d]vody výbEru i požadavk] na zmEny nejsou zUejmé. 
SoučasnE není pochopitelné, proč Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
neobsahuje požadavky na Uešení nenaplnEných koncepcí ZÚR a dalších úkol] z 
ÚůP. 
 
NejčastEjšími d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR jsou 
Ě1ě nutnost uvést ZÚR do souladu se schválenou aktualizací PÚR ČR 
ĚŇě nutnost doplnit části ZÚR zrušené správními soudy 
Ěňě potUeba aktualizovat nEkteré vybrané aspekty ZÚR Ětypicky potUeba 
pUehodnotit vymezení nEkterého vybraného dopravního koridoru apod.ě 
Ě4ě potUeba komplexnE ĚcelkovEě revidovat Uešení ZÚR. 
 
Každý z výše uvedených d]vod] pro poUízení aktualizace ZÚR klade odlišné 
nároky na následné zpracování aktualizace ZÚR, zejména pak na rozsah a 
náročnost projednání aktualizace ZÚR. Zatímco uvedení ZÚR do souladu s PÚR 
ČR či náprava dílčích částí ZÚR zrušených správními soudy nebývá v zásadE 
problematická a vykazuje jen malá rizika komplikací v procesu projednání, 
aktualizace dílčích aspekt] ZÚR či komplexní revize ZÚR skýtají značné riziko 
komplikací v rámci projednání takové aktualizace ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
Návrh Zprávy je zpracován v souladu s platnými právními pUedpisy. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.9.2014. 
V rámci aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy, nebude 
docházet ke zmEnE zásadních koncepcí, dochází pouze k dílčím úpravám, které 
reagují na novely zákon], vyhlášky, nové metodiky atd.. 
Úkoly vyplývající z problému v ÚůP budou do Zprávy doplnEny. 
 
K jednotlivým bod]m uvedeným v od]vodnEní pUipomínky uvádíme: 
ad 1. Nutná úprava dle ůktualizace PÚR č.1 - Vyplývá z § 41 odst. 4 stavebního 
zákona: "Kraj je povinen uvést do souladu zásady územního rozvoje s následnE 
schválenou politikou územního rozvoje....". 
ad Ň. Soulad s novelizovanými právními pUedpisy. 
ad 3. Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
ad 4. Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
ad 5. Rušení konkrétních požadavk] souvisí se znalostí území a Hl. m. Praha, 
obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou organizaci, pro 
zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. Proto v pUípadE 
hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková organizace zUízená 
hl. m. Prahou. Z d]vodu, že oba stupnE územnE plánovací dokumentace hl.m. 
Prahy zpracovává totožný projektant, bylo v návrhu Zprávy pUistoupeno k 
podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, kde k tomu byly odborné i 
procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost procesu aktualizace ZÚR hl. 
m. Prahy. 
ad 6. Vzhledem k nové metodice MŽP k problematice ÚSES bude novE 
vymezeno. 
 
 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné III. Vyhodnocení rizik spojených s aktualizací ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme vyhodnocení rizik spojených s variantami aktualizace ZÚR, zejména 
ve vztahu poUizování nového ĚMetropolitníhoě Územního plánu hl. m. Prahy a 
zajištEní právní kontinuity a jistoty pUi rozhodování v území. 
 
Od]vodnEní 
S ohledem na Uízení rizik vyplývajících z poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy je 
tUeba citlivE zvážit náplO a rozsah aktualizace. Je žádoucí, aby aktualizace ZÚR 
hl. m. Prahy nenarušila proces soubEžnE probíhajícího poUízení nového územního 
ĚMetropolitníhoě plánu. V pUípadE nabytí účinnosti právE projednávané novely 
stavebního zákona bude možné poUizovat soubEžnE nový územní ĚMetropolitníě 
plán a aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadavky na zásahy do základních koncepcí uspoUádání kraje (Prahy) tak 
zvyšují riziko, že v pr]bEhu zpracování dojde k rozpor]m s dotčenými orgány a 
tím i k pr]tah]m v poUizování aktualizace ZÚR. 
K aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy je pUitom nutné pUistupovat zároveO s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy pUevezmou roli podkladu pro rozhodování v území v pUípadE, že 
nový územní ĚMetropolitníě plán Prahy nebude poUízen do doby ukončení platnosti 
v současné dobE platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního mEsta 
Prahy z roku 1řřř Ěpodle platné právní úpravy v roce Ň0Ň0, podle projednávané 
novely stavebního zákona v roce Ň0ŇŇě. 
Je tedy více než žádoucí zakotvit v ZÚR hl. m. Prahy základní zásady pro 
koordinaci rozvoje území hlavního mEsta Prahy, které by v pUípadE pUechodného 
období, kdy Praha nebude mít platný žádný územní plán, pUevzaly alespoO 
částečnE, v mEUítku celého mEsta, roli územního plánu. 
 
Rizika aktualizace ZÚR, která je zejména tUeba vyhodnotit 
1. Pokud by právE projednávaná novela stavebního zákona nevstoupila v 
účinnost, ohrozila by navrhovaná aktualizace ZÚR hl. m. Prahy harmonogram 
poUizování nového územního ĚMetropolitního plánuě: 
podle platného stavebního zákona je tUeba aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy na 
základE zprávy o jejím uplatOování zahájit ještE pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu, který bude muset odpovídat aktualizovaným ZÚR či až po 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují požadavky ke ZprávE. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
Vyhodnocení rizik není součástí Zprávy o uplatOování ZÚR hl.m. Prahy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy, Zpráva je zpracovaná v 
souladu s § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. o územnE analytických podkladech, 
územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu je kontinuita zaručena. Územní 
plán hl.m. Prahy - Metropolitní plán musí být s nadUazenou územnE plánovací 
dokumentací v souladu. 
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jeho projednání s tím, že soulad Metropolitního plánu a ZÚR hl. m. Prahy zajistí 
zmEna Metropolitního plánu po vydání aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
První varianta by poUizování Metropolitního plánu významnE zdržela a zanáší 
riziko budoucích soudních pUezkum] s nepUedvídatelným výsledkem. 
Druhá varianta vyžaduje uvedení Metropolitního plánu do souladu s platnými ZÚR 
hl. m. Prahy a mEnEné koncepce ZÚR hl. m. Prahy budou zapracovány až v 
komplexní aktualizaci Metropolitního plánu či jeho zmEnami. 
Teoreticky je možné pUipravovat Metropolitní plán ve dvou variantách, podle 
stávajících a podle aktualizovaných ZÚR hl. m. Prahy, ale tento postup je náročný 
právnE, administrativnE i ekonomicky a vyžaduje shodu poUizovatele se 
zpracovatelem. 
V pUípadE, že by novela stavebního zákona nevstoupila v platnost, je nezbytné 
zahájit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy bu@ pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu anebo až po veUejném projednání. 
V pUípadE účinnosti novely stavebního zákona bude situace z tohoto hlediska 
pUíznivEjší, nebo[ návrh novely stavebního zákona umožOuje soubEžné poUízení 
ZÚR a vydání územního plánu na území hl. m. Prahy. PUesto pUedjímání výsledk] 
soubEžného projednání územního plánu a aktualizace zásad územního rozvoje 
m]že vést k situaci, kdy by musel být územní plán pozdEji dle § 5ň odst. 6 
stavebního zákona zamítnut. 
Ň. Toto riziko lze do značné míry vyloučit v pUípadE, že dojde pouze k 
minimalistické aktualizace ZÚR hl. m. Prahy Ěpouze uvedení do souladu s 
Politikou územního rozvoje ČR a judikatur správních soud]ě, z níž nevyplývají 
žádná zvláštní rizika pUi poUizování. 
ň. V pUípadE, že by byla zvolena cesta komplexní a tedy vEcnE rozsáhlé 
aktualizace ZÚR hl. m. Prahy anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy, se Praha 
vystavuje riziku, že v pr]bEhu projednávání aktualizace nebo nových ZÚR hl. m. 
Prahy dojde k rozpor]m s nadUazenými správními orgány, mEstskými částmi a 
veUejností. 
4. V pUípadE komplexní aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, která by zasáhla i koncepci 
ZÚR hrozí soudní pUezkum, zda se jedná o aktualizaci ZÚR nebo skrytE o 
poUízení zcela nových ZÚR. 
5. Ke zprávE o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je tUeba pUistupovat s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy obstály pUi soudních pUezkumech a je tUeba je chápat jako 
stabilizující prvek územního plánování hl. m. Prahy. Z hlediska Uízení rizik pUi 
poUizování územního plánu hl. m. Prahy proto není vhodné do ZÚR Prahy 
zasahovat. Všechna pozitiva, kterých je možné komplexní aktualizací ZÚR hl. m. 
Prahy dosáhnout, nevyvažují rizika otevUení soudních pUezkum] v situaci, kdy 
není jisté, že Praha bude mít po roce Ň0Ň0, resp. po roce Ň0ŇŇ platný územní 
plán. 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné IV. Požadavky na ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
S ohledem na mimoUádný význam ZÚR hl. m. Prahy pro koordinaci rozvoje území 
hl. m. Prahy a pro rozhodování zmEnách v území v pUípadE skončení platnosti 
územního plánu hlavního mEsta požadujeme zachovat a dále podstatnE posílit 
koordinační roli ZÚR hl. m Prahy. 
V požadavcích na aktualizaci pak požadujeme soustUedit se v ZÚR hl. m. Prahy 
na cizelaci, zpUesnEní a doplnEní podmínek pro rozhodování o zmEnách v území 
pUedevším v tEchto oblastech a tematických okruzích: 
- Stanovení cílového uspoUádání sídelní struktury mEsta - určení cílové pozice, 
role a významu jednotlivých mEstských částí v sídelní struktuUe hlavního mEsta, 
určení cílového uspoUádání center a jejich vzájemných prostorových a provozních 
vazeb a určení cílového vztahu struktury osídlení hlavního mEsta k osídlení 
navazujícího území StUedočeského kraje, se zvláštním zUetelem na obce v 
metropolitním regionu Prahy. 
- Ochrana a rozvoj hodnot celomEstského významu – jednoznačná identifikace 
pUírodních/krajinných, kulturních/historických a civilizačních hodnot celomEstského 
významu, se zvláštním zUetelem k hodnotám, jejichž ochrana nevyplývá z obecnE 
závazných právních pUedpis], včetnE stanovení jednoznačných podmínek jejich 
ochranu a režimu rozhodování o zmEnách v území ve vztahu k pUedmEt]m a 
cíl]m jejich ochrany. 
- Koncepce veUejné infrastruktury celomEstského, nadmístního i republikového 
významu – funkčnE a prostorovE ucelená a robustní koncepce celomEstské a 
regionálnE či republikovE významné veUejné infrastruktury, tedy dopravního 
systému mEsta, systému zásobování mEsta sítEmi technické infrastruktury, ale 
také systému celomEstsky, regionálnE i republikovE významného občanského 
vybavení a veUejných prostranství, to vše se zvláštním zUetelem na zajištEní vazeb 
na území StUedočeského kraje a celé České republiky. 
- Koncepce zelené infrastruktury celomEstského i nadmístního významu – 
koncepce celomEstsky významných krajinných struktur a systému zelenE, se 
zvláštním zUetelem na krajinné vazby na území v zázemí hlavního mEsta. 
- PodmínEnosti rozvoje území realizací veUejných infrastruktur celomEstského / 
nadmístního významu – zajištEní časové koordinace rozvoje území hlavního 
mEsta, resp. jeho vybraných částí a území vzhledem k nárok]m na rozvoj a 
podmínEnosti realizací celomEstsky nebo regionálnE významných systém] 
veUejné infrastruktury. 
- PodmínEnost veUejné dopravní infrastruktury celomEstského, nadmístního i 
republikového významu realizací ochranné zelenE a dalších prvk] k eliminaci 
negativních dopad] z tEchto staveb. 
 
Od]vodnEní 
ZÚR hl. m. Prahy jsou závazné pro poUizování a vydávání Územního plánu hl. m. 
Prahy a regulačních plán]. Všechny zmEny současnE platného Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy, jakož i novE poUizovaný Územní plán hl. m. Prahy 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
Není možné pUedjímat co nastane, až skončí platnost Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy. V současnosti se poUizuje nový ÚP hl.m. Prahy. 
ZÚR jsou platnou územnE plánovací dokumentací, zpracované dle platných 
právních pUedpis], s jasnE stanovenými požadavky na účel, obsah a podrobnost 
zpracování Ě§ ň6 SZ, §6 - 10 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. včetnE pUílohy č. 4ě. ZÚR 
nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem ÚP, RP nebo navazujícím 
rozhodnutím. 
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ĚMetropolitní pláně musí být plnE v souladu s platnými Ěvydanýmiě ZÚR hl. m. 
Prahy, ve znEní všech jejích aktualizací. 
Praha je zároveO krajem i obcí, proto se pro Prahu poUizují a vydávají ZÚR i 
územní plán. Zatímco ve všech krajích České republiky mimo Prahu slouží 
zásady územního rozvoje pro koordinaci územnE plánovací činnosti mezi 
jednotlivými obcemi na území pUíslušného kraje, včetnE vazeb daného kraje na 
území sousedních kraj] či stát], v pUípadE hl. m. Prahy slouží ZÚR ke koordinaci 
rozvoje vlastního území hlavního mEsta, včetnE koordinace rozvoje území hl. m. 
Prahy ve vztahu k území sousedního StUedočeského kraje, zejména pak ve 
vztahu k území obcí pUiléhajících k obvodu hlavního mEsta. Ekvivalentem ke 
koordinaci územnE plánovací činnosti mezi jednotlivými obcemi v krajích mimo 
Prahu je v Praze de facto koordinace prostorových a provozních vztah] mezi 
územími jednotlivých mEstských částí. Zatímco v krajích mimo Prahu se 
záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí všechny ty, které svým 
významem, rozsahem nebo využitím ovlivOují území více obcí, v pUípadE hl. m. 
Prahy se záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí ty, které mají 
celomEstský význam Ěviz též „plocha nadmístního nebo republikového významu“ 
dle § Ň odst. Ě1ě písm. hě stavebního zákonaě. 
ZÚR hl. m. Prahy tak Ueší shodné území, jako Ueší Územní plán hl. m. Prahy, ZÚR 
hl. m. Prahy se ovšem zabývají výhradnE záležitostmi celomEstského významu, a 
tedy záležitostmi koordinujícími rozvoj území hl. m. Prahy jako celku, v 
celomEstských souvislostech a souvislostech pUesahující hranici hl. m. Prahy do 
sousedního StUedočeského kraje. ZÚR pUitom zároveO v souladu s § ň6 odst. Ěňě 
stavebního zákona “koordinují územnE plánovací činnost obcí“, v pUípadE Prahy, 
která je sama obcí, je tak povinností ZÚR v nadmístních/celomEstských 
souvislostech a vztazích stanovit jednoznačný rámec pro územní plán hlavního 
mEsta. ZÚR hl. m. Prahy stanoví účelné a hospodárné uspoUádání území hlavního 
mEsta, vymezí tedy systém center a vzájemné vztahy mezi nimi, vymezí hlavní 
rozvojová území, území krajiny anebo území s nutným specifickým pUístupem k 
jejich rozvoji a pro všechna tato území stanoví podrobné podmínky a úkoly pro 
územní plánování, které musí být následnE detailnE naplnEny v územním plánu, 
resp. v regulačních plánech. 
ZÚR dále vymezí plochy a koridory nadmístního a celomEstského významu pro 
dopravní či technickou infrastrukturu, protipovodOová opatUení, územní systém 
ekologické stability či další vybrané celomEstsky významné systémy v území. 
Cílem je pUitom vytvoUit územní podmínky pro fungování a další kvalitativní i 
kvantitativní rozvoj systém] zajiš[ujících fungování hl. m. Prahy jako celku a 
integraci hl. m. Prahy do širších územních struktur sousedního StUedočeského 
kraje, potažmo celého státu. 
Projednávaný Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v podobE, v jaké je 
pUedkládán, naopak pUedstavuje zásadní ohrožení výše uvedené zásadní 
koordinační role ZÚR hl. m. Prahu ve vztahu k územnE plánovací činnosti a 
rozvoji území hl. m. Prahy. Navrhováno je vypuštEní Uady podmínek pro následné 
rozhodování o zmEnách v území a úkol] pro podrobnEjší ÚPD, nEkteré systémy v 
území zakotvené v platných ZÚR hl. m. Prahy jsou bez dalšího zd]vodnEní 
označovány za místního významu a jsou tak navrženy k vypuštEní. Namísto 
snahy o cizelaci, zpUesnEní a doplnEní dalších úkol] pro následné rozhodování o 
zmEnách v území jsou tak robustnost a koordinační role stávajícího znEní ZÚR hl. 
m. Prahy spíše oslabovány. Hrozí tak, že bez návazného územního plánu 
hlavního mEsta nebudou ZÚR hl. m. Prahy samy o sobE pUípadnE schopné sloužit 
jako relevantní podklad pro rozhodování o zmEnách v území. 
Podle platného znEní stavebního zákona skončí platnost současného Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Ěschválený ř. ř. 1řřřě dne ň1. 1Ň. Ň0Ň0. 
MomentálnE v Poslanecké snEmovnE Parlamentu ČR projednávaná novela 
stavebního zákona pUedpokládá prodloužení platnosti všech územních plán] 
schválených pUed 1. 1. Ň007 do konce roku Ň0ŇŇ, tedy o další dva roky. PUijetí a 
účinnost právE projednávané novely stavebního zákona jsou však nejisté a nelze 
s nimi v tuto chvíli s jistotou počítat. 
Praha poUizuje nový Územní plán hl. m. Prahy ĚMetropolitní pláně, jeho poUízení je 
však ve značném časovém prodlení oproti p]vodnE pUedpokládanému 
harmonogramu, a proto je v současné dobE v podstatE jisté, že Metropolitní plán 
nebude účinný pUed uplynutím lh]ty účinnosti současnE platného ÚPSÚ hl. m. 
Prahy, tedy do 31. 12. 2020. S velkou mírou pravdEpodobnosti lze pUedpokládat, 
že Metropolitní plán nebude účinný ani do pUípadné prodloužené lh]ty ň1. 1Ň. 
2022. 
S ohledem na výše uvedené Praha čelí reálné hrozbE, že od 1. 1. Ň0Ň1 nebo od 
1. 1. Ň0Ňň Ěv závislosti na pUípadné účinnosti momentálnE projednávané novely 
stavebního zákonaě bude zcela bez územního plánu. Rozhodování v území se 
pak v tom pUípadE kromE pUíslušných ustanovení stavebního zákona, zejména cíl] 
a úkol] územního plánování, a kromE Pražských stavebních pUedpis] bude Uídit 
právE zásadami územního rozvoje. 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné V. Obsah kapitoly 
aě Vyhodnocení uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na 
základE kterých byly ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení 
pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území 
 
a. 1 Zásadní pUipomínka 
Doporučujeme identifikovat všechny konkrétní nové skutečnosti, vyplývající ze 
zmEn podmínek v uplynulém období a zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení 
konkrétních vliv] identifikovaných nových skutečností na formální obsah i vEcné 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na pUípadnou 
aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období a také bude doplnEno 
vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území. 
Dále ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 
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V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR nestačí pouze uvést prostý výčet 
legislativních pUedpis] a dalších dokument], které se v uplynulém období zmEnily. 
Je nezbytné identifikovat zcela konkrétnE jednotlivé podmínky, které se zmEnou 
tEchto pUedpis] a dokument] zmEnily a formulovat vliv tEchto podmínek na 
formální i vEcný obsah ZÚR hl. m. Prahy. 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné a. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z novel všech 
relevantních právních pUedpis] s účinností v uplynulém období, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Doporučujeme 
pUitom zabývat se kromE uvedené novely vyhlášky č. 45Ř/Ň010 Sb., kterou se 
mEní vyhláška č. 500/Ň006 Sb. dále napU. novelou zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o 
ochranE zemEdElského p]dního fondu, novelou zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích a dalšími, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme mezi legislativními pUedpisy, 
které byly v uplynulém období zmEnEny/aktualizovány a mohly by mít vliv na 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, napU. novelu zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o ochranE 
zemEdElského p]dního fondu Ězákony č. 41/Ň015, resp.1Ř4/Ň006 Sb., kterými se 
mEní zákon č. ňň4/1řřŇ Sb.ě, nebo napU. novelu zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích Ězákon č. Ň6Ř/Ň015 Sb., kterým se mEní zákon č. 
1ň/1řř7 Sb.ě, kterým se ruší označení všech „rychlostních silnic“, a mnohé další. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Návrh aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, který vyplyne za schválené Zprávy, bude 
zpracován v souladu s platnou legislativou. 
 
 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné a. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. porovnat výsledky prognózy zpracovatele s výsledky projekce z 
ČSÚ, Ň. identifikovat konkrétní nové skutečnosti, které z nich vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedeno, že „je k dispozici 
nová Prognóza vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy“. Není objasnEno, v čem 
se zjištEní nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy liší od 
skutečností, na základE nichž byly zpracované v současné dobE platné ZÚR hl. 
m. Prahy. Není ani objasnEno, zda z nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. 
m. Prahy vyplývají nEjaké konkrétní nároky na Uešení ZÚR hl. m. Prahy. 
UpozorOujeme, že kromE prognózy zpracované pUímo v IPR existuje i Projekce 
obyvatelstva v Hlavním mEstE Praze do roku Ň050 Ěz ledna Ň014ě, zpracovaná 
jedním ze tUí renomovaných prognostických pracoviš[ v ČR - Českým statistickým 
úUadem. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Prognóza byla zpracována Univerzitou Karlovou a jejím podkladem byly data ČSÚ. 
Prognóza byla použita proto, že obsahuje i podrobnEjší údaje než data z ČSÚ. 
Jedná se o údaje o imigraci - pUír]stky obyvatel plynoucími s dostEhování do 
Prahy z ČR i s pUedpokladem stEhování mimo ČR. Jde tedy o prognózu, která Ueší 
komplexnE pUír]stek obyvatelstva ve tUech variantách vývoje do horizontu roku 
Ň050 a tyto pUír]stky i prostorovE distribuuje v rámci obce - hl. m. Prahy. 
Vyplývá z ní, z její stUední varianty, že i nadále bude r]st počet obyvatel Prahy jako 
v posledních cca. Ň0 letech, že je tedy potUeba navržené stavby a zaUízení 
technické, dopravní i občanské vybavenosti realizovat a rozhodnE je neredukovat. 
ObdobnE se nemEní, až na výjimky - a to spíše lokální Ěmístní, na úrovni MČě, 
požadavky na rozvojové plochy, oblasti a osy. 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné a. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zd]vodnit „potUebu provEUení vymezení regionálního a 
nadregionálního ÚSES“, zejména specifikovat konkrétní nové skutečnosti, které 
vyvolávají uvedenou potUebu, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy v oblasti ÚSES. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedena „potUeba 
provEUení vymezení regionální a nadregionální úrovnE ÚSES“. 
Tato potUeba není nijak zd]vodnEna ani jinak objasnEna. Nová potUeba uvedení 
regionální a nadregionální úrovnE ÚSES do souladu s legislativou je ponEkud 
pUekvapivá, protože ÚSES byl do ZÚR hl. m. Prahy nepochybnE zpracován v 
souladu se zák. 114/1řřŇ Sb. a provádEcí vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. Není 
zUejmé, jaké nové skutečnosti pro vymezení regionálního a nadregionálního 
ÚSES vyplývají z “aktuální oborové metodiky”. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné a. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících ze 
schváleného nového Strategického plánu hl. m. Prahy, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme napUíklad Strategický plán 
hlavního mEsta Prahy, schválený Zastupitelstvem hl. m. Prahy Ň4. 11. Ň016. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Nejedná se o novou skutečnost/podmínku. 
Strategický plán, neboli plán rozvoje obce je nástrojem majetkové politiky a 
oborových politik mEsta. 
Nejedná se o nový Strategický plán hl.m. Prahy ale o ůktualizaci Strategického 
plánu Ň00Ř. 
Z výstup] obsažených v aktualizaci Strategického plánu nevyplývá žádná nová 
podmínka, která by mEla být Uešena ůktualizací ZÚR hl.m. Prahy. 
 
 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné a. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení relevantní judikatury správních soud] k 
návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, kterými se vydávají ZÚR, resp. 
aktualizace ZÚR, v uplynulém období, včetnE specifikace konkrétních nových 
skutečností, které z judikatury pro Uešení ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
judikatury správních soud] k návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, 
kterými se vydávají ZÚR, resp. aktualizace ZÚR, v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Právní Uád je v ČR hierarchicky uspoUádán - právo Evropské unie, ústavní 
poUádek, mezinárodní smlouvy, zákonné právní pUedpisy a podzákonné právní 
pUedpisy. Judikatura není pramenem práva. Judikatura upUesOuje výklad zákon], 
ale nejsou to zákony ani podzákonné právní pUedpisy. 
Tato problematika není součástí Zprávy. 
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76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné a. 7 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z rozvoje 
StUedočeského kraje v uplynulém období, se zamEUením na koordinaci ZÚR hl. m. 
Prahy se ZÚR StUedočeského kraje a se zohlednEním Integrované strategie pro 
ITI Pražské metropolitní oblasti. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
rozvoje StUedočeského kraje v uplynulém období, zejména pak z rozvoje 
bezprostUedního zázemí hl. m. Prahy. 
V této souvislosti pUipomínáme, že v uplynulém období došlo ke zrušení nEkterých 
částí ZÚR StUedočeského kraje, včetnE napU. zrušení plochy rozvoje letištE Praha 
– RuzynE, silničního okruhu kolem Prahy v severozápadním a severovýchodním 
sektoru či koridoru železniční tratE č. ŇŇ1: úsek Praha – Strančice, s velmi úzkými 
vazbami na území hl. mEsta Prahy. MomentálnE je projednávána ůktualizace č. Ň 
ZÚR StUedočeského kraje, která výše uvedené soudem zrušené části ZÚR 
StUedočeského kraje novE vymezuje. 
Dále pUipomínáme existenci ITI Pražské metropolitní oblasti Ěviz https://rsk-
sk.cz/integrovane- nastroje/iti-prazske-metropolitni-oblasti/). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavky nebudou akceptovány. 
PoUizovaná ůktualizace č. Ň ZÚR StUedočeského kraje je v souladu s platnými 
ZÚR hl.m. Prahy. 
Vyhodnocení koordinace se ZÚR StUedočeského kraje není pUedmEtem Zprávy. 
ITI - Integrované územní investice ĚIntegrated Territorial Investmentsě jsou 
nástrojem EU v rámci programovacího období Ň014-2020, kdy jsou investice 
smEUovány do tzv. Metropolitních region]. V pUípadE Prahy jde o spolupráci se 
StUedočeským krajem a obcemi kolem Prahy, kde ve vymezeném regionu lze 
použít ITI k financování projekt] , ale jen v souladu se strategií ITI pro metropolitní 
region Prahy a StUedních Čech. Jde o nástroj finanční, který je smEUován do tUí 
oblastí Ěškolství, ochrana proti povodním, dopravní stavby- napU. P+Rě a vEtšina 
investic je realizována na území StUedočeského kraje. PUímý vliv ITI na územní 
plánování respektive na aktualizaci ZÚR a jejich naplOování není. 
 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné a.Ř Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území, včetnE 
formulace závEr], zda zmEny podmínek za uplynulé období vyvolávají 
pUedpokládaný negativní dopady na udržitelný rozvoj území a pUípadnE jaké. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v]bec provedeno 
„vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území“. 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se v této vEci nelze odkázat na 
stanovisko pUíslušného orgánu ochrany životního prostUedí, poUizovatel Zprávy o 
uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy na základE vyhodnocení 
podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, vyhodnotit pUípadný negativní 
vliv tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území. PUíslušný orgán ochrany životního 
prostUedí posuzuje pUípadné negativní vlivy vyplývající ze zmEn podmínek v 
uplynulém období pouze na životní prostUedí, resp. na evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Poslední odstavec v kapitole aě Zprávy bude pUeformulován. 
 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné VI. Obsah kapitoly 
bě Problémy k Uešení v ZÚR vyplývající z územnE analytických podklad] 
 
b.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme kapitolu bě zpracovat d]slednE a UádnE na základE rozboru 
„Problém] k Uešení nástroji územního plánování“ provedeného v kapitole 1111 ň. 
ůktualizace ÚůP hl. m. Prahy. Zvláštní zUetele jsou hodny zejména následující 
„problémy k Uešení nástroji územního plánování“ : 
- ůbsence koordinace rozvoje bydlení a dalších aktivit v rámci mEsta a 
pUímEstského území Ěs. 5ě; 
- neúplná a nedostatečná kapacita dopravní a technické infrastruktury v rámci 
metropolitního regionu a Ěnedostatečnáě návaznost na hlavní evropské sítE Ěs. 5ě; 
- zvýšení významu železnice v regionální dopravE Ěs. 5ě; 
- problém stanovení zd]vodnEného limitu r]stu počtu obyvatel Prahy a jejích 
mEstských částí s ohledem na omezení vyplývající z pUírodních podmínek, zdroj], 
dopravní obsluhy a životního prostUedí Ěs. 7ě; 
- nedostatek les] s ohledem na potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského 
kraje, vysoká rekreační zátEž stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch Ěs. 7ě; 
- celkové pUetížení centra mEsta dopravou, nepUíznivé prostorové aspekty 
dopravních staveb Ěs. řě; 
- dlouhodobE nedokončené koncepce významných mEstských lokalit a sídlištních 
založení, nedostatečné využití jejich potenciálu Ěs. řě; 
- vznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené mEstské prostUedí a 
generující zvýšené nároky na dopravní obsluhu Ěs. 11ě; 
- tlak na novou pUevážnE monofunkční zástavbu v nezastavitelném území, kde do 
budoucna není zajištEna kvalitní kolejová veUejná doprava a tím zvyšující se 
nároky na individuální automobilovou dopravu ĚnapU. Šeberov, HrnčíUe, Újezd, 
KUeslice, Pitkoviceě Ěs. 15ě; 
- neexistence značné části Pražského okruhu zp]sobuje pUetrvávající zatížení 
území mEsta tranzitní automobilovou dopravou Ěs. 15ě; 
- absence kvalitních tangenciálních Ěkolejovýchě spojení MHD mezi jihozápadní a 
jižní částí mEsta, mezi severozápadní a severní částí mEsta mimo oblast 
rozšíUeného celomEstského centra, která by pUispEla k odlehčení dopravního 
systému v centru mEsta Ěs. 15ě; 
- chybEjící další kapacitní kolejové propojení v jižní části Prahy s centrem mEsta, 
které by snížilo rozsah autobusové MHD a nabídlo rovnEž alternativní trasu pro 
pUípad opravy Nuselského mostu Ěs. 15ě; 
- nedokončená pUestavba železničního uzlu Praha, omezená kapacita 
železničního uzlu Balabenka ve vztahu k Novému spojení, komplikované 
podmínky pro zkapacitnEní železničního uzlu Praha v centrální oblasti mEsta Ěs. 
15); 
- absence železničního propojení letištE Praha/RuzynE a kvalitního železničního 
spojení Praha–Kladno (s.15); 
- nekoordinovaný postup pUi rozvoji velkých komerčních a logistických aktivit v 
kontaktním území Prahy Ěs. Ň0ě; 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Kapitola bude rozšíUena a budou konkretizovány problémy vyplývající z aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR hl. m. Prahy Ueší jen vybrané 
problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR náležetě. 
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- nedostatečná podpora vzniku polyfunkční struktury mEstské zástavby v 
mEstských a čtvr[ových centrech, která je zárukou lepších podmínek pro 
celodenní bezpečnost Ěs. Ň0ě; 
- vytvoUit podmínky pro posílení vodárenské infrastruktury ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- zajistit územní podmínky pro umístEní potUebných plošných zaUízení a liniových 
vedení elektrizační soustavy Ěs. 17ě; 
- vytvoUit podmínky pro zkapacitnEní plnE菜  vyažených nebo pUeažených lokálních 
ČOV nebo pUepojení na stokový systém hl. m. Prahy ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- a omezovat kompaktní urbanizaci v okrajových částech Prahy a vytvoUit 
podmínky pro možnost realizace protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru (s. 17). 
 
Od]vodnEní 
V kapitole bě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden pouze 
jeden problém vyplývající ze ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. 
m. Prahy. V kapitole 11ň1 ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy je pUitom uvedeno 
celkem 1Ň okruh] problém] k Uešení v územnE plánovacích dokumentacích. 
VýbEr pouze jednoho problému není nijak objasnEn, stejnE tak jako není 
objasnEno, proč se Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nezabývá dalšími 
problémy k Uešení uvedenými v ň. aktualizaci ÚůP hl. m. Prahy relevantními pro 
Uešení v ZÚR. Pro účely vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUitom nejsou 
využity ani „Problémy k Uešení nástroji územního plánování“ formulované pro 
jednotlivé tematické okruhy v kapitole 1111 sekce 1100 „Hodnoty a problémy“ ň. 
aktualizace ÚůP hl. m Prahy. 
Z provedené hlubší analýzy ň. aktualizace ÚůP hl. m Prahy lze s jistotou 
konstatovat, že uvedení jediného problému uvedeného ve ZprávE o uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. m. Prahy není dostatečným vyhodnocením 
problém] k Uešení v ZÚR vyplývajících z ÚůP. 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné VII. Obsah kapitoly 
cě Vyhodnocení souladu ZÚR s Politikou územního rozvoje ČR 
 
c.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
republikovými prioritami územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území stanovenými v Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1, 
schválené vládou ČR dne 15. 4. Ň015. Požadujeme Ň. formulovat konkrétní 
požadavky na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1. PUitom Požadujeme 
zamEUit se na návrh implementace novE stanovených republikových priorit č. 
Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uvedeno prosté konstatování, 
že „v rámci zpracování ůktualizace ZÚR bude provEUen soulad s republikovými 
prioritami PÚR ČR“. To nelze považovat za naplnEní požadavku § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. „vyhodnotit soulad ZÚR s politikou územního rozvoje“. Konstatování 
pUitom pUedjímá, že platné ZÚR hl. m. Prahy nejsou v souladu s PÚR ČR a že je 
tak nutné poUídit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Návrh na poUízení aktualizace ZÚR 
pUitom má vyplynout až z povedeného vyhodnocení souladu ZÚR s platnou 
Politikou územního rozvoje ČR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné c. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
obecnými kritérii a podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro 
územní plánování uvedenými v čl. ĚňŘě a v čl. Ěňřě PÚR ČR ve znEní její 
ůktualizace č. 1. 
Požadujeme Ň. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
úkoly pro územní plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro 
Metropolitní rozvojovou oblast Praha. 
 
Od]vodnEní 
Nelze se spokojit se závEry vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s vymezením 
rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí dle PÚR ČR, které se 
omezují na požadavek na pUejmenování rozvojové oblasti OB1. 
UpozorOujeme, že v ůktualizaci č. 1 PÚR došlo k aktualizaci a doplnEní nEkterých 
obecných kritérií a podmínek pro rozhodování o zmEnách v území uvedených v čl. 
ĚňŘě a úkol] pro územní plánování uvedených v čl. Ěňřě PÚR ČR. 
UpozorOujeme dále, že v ůktualizaci č. 1 PÚR ČR byly pro Rozvojovou 
metropolitní oblast Praha stanoveny novE tUi úkoly pro územní plánování. Návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR se má mimo jiné zabývat i vyhodnocením plnEní úkol] 
pro územní plánování stanovených v PÚR ČR pro pUedmEtnou Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, by[ by mElo být konstatováno, že nEkterý z úkol] pro 
územní plánování dosud nebyl zodpovEdnými orgány splnEn ĚnapU. že zatím 
nebyla poUízena požadovaná územní studieě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
1. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s obecnými kritérii a 
podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro územní plánování 
stanovenými v platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy 
součástí od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEno jaké články jsou oproti PÚR ČR Ň00Ř v platné PÚR 
zmEnEny. 
Ň. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s úkoly pro územní 
plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné c.ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení pUípadných širších územních vliv] vymezení 
nové rozvojové osy OS5a Rozvojová oblast Praha – Jihlava v ůktualizaci č. 1 
PÚR ČR na strukturu, infrastrukturu a obslužnost území hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
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UpozorOujeme, že v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR ke zmEnE zaUazení území hl. 
m. Prahy ve struktuUe osídlení ČR, byla novE vymezena rozvojová oblast OS5a 
Rozvojová oblast Praha – Jihlava podél dálnice D1. 

Tato osa se území hl.m Prahy netýká v souladu s vymezením rozvojové osy OS5a 
v PÚR ČR, v platném znEní: "Obce mimo rozvojové oblasti s výraznou vazbou....". 
Celé území Hl.m. Prahy je v PÚR ČR, v platném znEní, vymezeno jako rozvojová 
oblast OB 1 Metropolitní rozvojová oblast Praha. 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné VIII. Obsah kapitoly 
dě Vyhodnocení návrh] mEstských částí na aktualizaci ZÚR 
 
d.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zapracovat do kapitoly dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
kromE požadavk] mEstských částí uplatnEných v rámci projednání návrhu Zprávy 
o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy rovnEž návrhy a podnEty na aktualizaci ZÚR hl. 
m. Prahy týkající se jednotlivých mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 
Požadujeme k tomu využít zejména bohatou agendu pr]bEžných konzultací 
rozpracovaného návrhu nového Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s 
mEstskými částmi. 
 
Od]vodnEní 
V kapitole dě Zprávy o uplatOování ZÚR se obvykle kromE požadavk] mEstských 
částí uplatnEných ve lh]tE pro projednání Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
uvádEjí též návrhy a požadavky mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR v uplynulém období. Je 
nepochybné, že Uada návrh] na aktualizaci ZÚR z pohledu mEstských částí 
jednoznačnE vyplývá napU. z konzultací rozpracovaného návrhu nového 
Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s mEstskými částmi. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
PoUizovatel neobdržel žádné požadavky MČ na aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy. 
Vzhledem k rozdílní podrobnosti obou dokumentací není možné pUipomínky 
vznesené v rámci konzultací k novému Územnímu plánu hl.m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě použít k Zásadám územního rozvoje hl.m  Prahy. Tyto 
konzultace probíhaly nad rámec zákonem stanoveného postupu mezi 
zpracovatelem ÚPD a MČ, bez účasti poUizovatele. Tato jednání se týkala pouze 
návrhu Uešení Metropolitního plánu a byla mimo proces poUizování ÚPD. 
 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné IX. Obsah kapitoly 
eě Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR, vč. požadavk] 
na VVURÚ, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování nových 
ZÚR, vč. požadavk] na VVURÚ 
 
e.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUed vlastní formulací požadavk] a podmínek pro zpracování návrhu 
aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR zpracovat UádnE a úplnE 
kapitoly aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR musí být vždy formulována na základE 
podrobného a úplného vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období 
zpracovaného v kapitolách aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR. ZávEry 
vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě, 
bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR jsou základním podkladem pro formulaci 
dalšího postupu, včetnE konkrétních požadavk] a podmínek pro zpracování 
návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR. 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedené v kapitolách aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je neúplné a není proto dostatečné pro 
formulaci jednoznačných a zd]vodnitelných požadavk] a podmínek pro 
zpracování návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v podrobnosti náležející dokumentaci ZÚR doplnEny kapitoly aě, 
bě, cě a dě dle uplatnEných vyjádUení, pUipomínek a požadavk]. 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné e. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme na úvod kapitoly eě doplnit stručné shrnutí hlavních závEr] a zjištEní 
z kapitol aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, včetnE porovnání 
možností dalšího postupu a zd]vodnEní, proč je požadovaná právE aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy a v jakém rozsahu. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má mimo jiné na základE vyhodnocení 
uplatOování ZÚR provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR 
objasnit závEry vyhodnocení zmEn podmínek v území v uplynulém období a 
navrhnout a zd]vodnit další postup územnE plánovací činnosti ve vztahu k ZÚR 
Ěbez požadavk] na úpravu Uešení ZÚR / požadavky na aktualizaci ZÚR / 
požadavky na poUízení zcela nových ZÚRě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Vzhledem k tomu, že ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé 
schválené Zprávy body aě až hě, nebudou hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě 
Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné e. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zakomponovat do požadavk] na zpracování aktualizace ZÚR nebo 
nových ZÚR d]slednE všechny požadavky na formální i vEcné Uešení ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývající z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má v souladu s § ř Vyhlášky č. 500/Ň006 
Sb. obsahovat požadavky na všechny úpravy ZÚR. Tada závEr] a zjištEní z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období uvedených v 
kapitolách aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v kapitole 
e) uvedena. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Jak bylo uvedeno výš  Ěviz. pUedchozí odstavecě, vzhledem k tomu, že ůktualizace 
ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé schválené Zprávy body aě až hě, nebudou 
hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné e. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme striktní a definitivní požadavky na úpravy textu ZÚR zobecnit a 
ponechat tak dostatečnou volnost zpracovateli a poUizovateli aktualizace ZÚR pro 
provEUení úprav text] v potUebných vEcných souvislostech. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR obsahuje v bodech ň., 4. a 5. zcela striktní 
a definitivní požadavky na dílčí formulační zmEny textu, uvedené jako vlastní 
zmEnový text aktualizace ZÚR. Takový postup je v praxi dosti neobvyklý, návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR tak zcela nepodloženE a neod]vodnEnE pUedjímá 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude zapracován. 
- Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
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vlastní vEcné Uešení aktualizace ZÚR a výsledek procesu poUizování aktualizace 
ZÚR a nedává tak projektantovi ani poUizovateli aktualizace ZÚR možnost 
potUebné zmEny textu v rámci procesu zpracování aktualizace ZÚR d]kladnE 
provEUit a promyslet ve všech potUebných vEcných souvislostech. 
UpozorOujeme, že takto striktní a definitivní pojetí požadavk] na formulační 
úpravy textu ZÚR v rámci Zprávy o uplatOování ZÚR zakládá reálný problém pUi 
vypoUádání souladu Uešení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy s požadavky na 
aktualizaci ZÚR v pUípadE, kdy se nakonec jednotlivé formulace textu ZÚR v 
návrhu aktualizaci ZÚR zmEní a když se zpracovatel od nich tedy jakkoli odchýlí 
Ěcož lze pUedpokládatě. 

kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné e. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy z výše uvedených právních pUedpis] a ÚůP Ěviz též kapitola bě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahyě, včetnE specifikace konkrétních 
požadavk] na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden požadavek na 
„opravy a upUesnEní v textové a grafické části ve smyslu zákona č. ň50/Ň01Ň Sb. 
Ěnovela stavebního zákonaě, platného znEní vyhlášky č. 500/Ň006 Sb., ÚůP hl. m. 
Prahy a Pražských stavebních pUedpis]“ a dále „upUesnEní formulací textové části 
a formální úpravy výkres].“ Není zUejmé, o jaké konkrétní opravy se má jednat, v 
jakém rozsahu a s jakými dopady na vEcné i formální Uešení ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 
Problematiku ÚůP Ueší kapitola bě, která bude rozšíUena a budou konkretizovány 
problémy vyplývající z aktualizací ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR 
hl. m. Prahy Ueší jen vybrané problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR 
náležetě. 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné e. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývají z republikových priorit územního plánování, jejichž znEní bylo 
podstatnEji upraveno nebo novE doplnEno v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR. 
PUitom Požadujeme zamEUit se zejména na návrh implementace novE 
stanovených republikových priorit č. Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní 
republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden toliko obecný 
požadavek zohlednit v 1. kapitole ZÚR hl. m. Prahy priority stanované v PÚR ČR. 
Vycházíme z pUedpokladu, že současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1, byly vydány v souladu s tehdy platnou PÚR ČR z roku Ň00Ř. V 
uplynulém období, konkrétnE 15. 4. Ň015, byla vydána ůktualizace č. 1 PÚR ČR, 
ve které bylo podstatnEji aktualizováno nebo novE doplnEno znEní následujících 
republikových priorit územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území: 
(14a), (16), (16a), (17), (20a), (23), (24), (24a) a (29). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 
 
 
 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné e. 7 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR navrhuje v bodE Ň. bez náhrady zrušit 
kapitolu Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
„Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy“ s od]vodnEním, že její jednotlivá 
ustanovení jsou obsažena v jednotlivých konkrétních kapitolách ZÚR. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, která ustanovení kapitoly Ň. současnE 
platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou obsažena v 
konkrétních kapitolách ZÚR hl. m. Prahy nebo jsou s nimi v rozporu, zejména s 
ohledem na nezbytnost dosažení souladu obsahu ZÚR hl. m. Prahy s platnou 
legislativou. 
 
Od]vodnEní 
Toto obecné od]vodnEní nelze považovat za adekvátní, protože ustanovení 
kapitoly Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
jsou aplikovaná bez rozdílu na celém území hl. m. Prahy, zatímco jednotlivé 
konkrétní kapitoly současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 vymezují podmínky pro vymezená území hl. m. Prahy Ěspecifické 
oblasti nadmístního a celomEstského významu, transformační oblasti, nadmístnE 
významné rozvojové osy a oblastiě. Součástí kapitoly Ň. současnE platných ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou ustanovení naplOující základní 
požadavky pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb.: zejména odst. 1 písm. aě 
„stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území včetnE zohlednEní priorit stanovených v Politice územního rozvoje“; odst. 1 
písm. eě „upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území kraje“; a odst. 1 písm. hě „stanovení 
požadavk] na koordinaci územnE plánovací činnosti obcí a na Uešení v územnE 
plánovací dokumentaci obcí, zejména s pUihlédnutím k podmínkám obnovy a 
rozvoje sídelní struktury.“ Je možné, že nEkterá ustanovení v kapitole Ň. jsou 
duplicitnE obsažena v kapitole Ř. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy Ěv ní jsou 
také nEkteré celomEstské zásadyě, ale u nich tUeba duplicitu prokázat, a to 
srovnáním formulací jednotlivých konkrétních zásad. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné e.Ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 7 vEnovaném 
„ZpUesnEní ploch a koridor] vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridor] 
nadmístního a celomEstského významu“ stanovuje nezbytnost provEUení a 
nového vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. Požadujeme 1. 
doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUehled zmEnEných 
metodických a legislativních podmínek a vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy, které zd]vodní potUebu provEUení vymezení ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni na území hl. m. Prahy. Ň. v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy požadujeme uvést konkrétní požadavky a podmínky pro aktualizaci 
vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 
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Od]vodnEní 
PotUeba nového vymezení ÚSES ovšem z obsahu kapitoly cě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nevyplývá. Je pUitom argumentováno nutností uvést 
vymezení systému ÚSES do souladu „s legislativním rámcem, oborovými 
metodikami a reálnými podmínkami v území“. V kapitole aě „Vyhodnocení 
uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na základE kterých byly 
ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území“ Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy potUebu provEUení vymezení ÚSES na 
nadregionální a regionální úrovni konstatuje bez uvedení zmEn legislativních a 
metodických podmínek, na základE kterých byl ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni vymezen v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 a/nebo vyhodnocení zkušeností pUi uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, 
ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Zd]vodOování zmEn konkrétních prvk] 
regionálního ÚSESpotUebou „uvedení dosouladu s legislativnímrámcem“ 
považujeme za zavádEjící, protože stávající podoba ÚSES byla do platného 
územního plánu začlenEna v souladu se zákonem č. 114/1řřŇ Sb. i provádEcí 
vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. ObdobnE považujeme za zavádEjící odkaz na „aktuální 
oborovou metodiku“, nebo[ fakt jejího vydání sám o sobE nelze považovat za 
argument pro zpochybnEní platného ÚSES nota bene pouze jeho vybraných částí. 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné e. ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE Ř. navrhuje pUi 
upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot, že tyto územní podmínky budou pUi aktualizaci „upraveny s 
ohledem na požadavek hospodárného a intenzivního využití zastavEného území s 
d]razem na využití ploch brownfields a ploch pUestavby a s ohledem na 
požadavek omezit rozšiUování zastavitelného území do krajiny” a že podkladem 
pro úpravu tEchto podmínek budou využity výsledky poUizovaných aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají ve vztahu k 
podmínkách koncepce ochrany a rozvoje hodnot území hl. m. Prahy pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na aktualizaci ZÚR 
hl. m. Prahy ve vztahu k podmínkám koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy tímto bodem implikuje, že existující 
koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 je nedostatečná, aniž toto prokázal ve svých kapitolách aě, až dě. 
ZároveO v bodE e/Ň navrhuje bez náhrady zrušit kapitolu Obecných zásad 
územního rozvoje hl. m. Prahy. Není proto zjevné, do jakých kapitol ZÚR hl. m. 
Prahy a jakým zp]sobem budou výše zmínEné úpravy zapracovány a k jak 
rozsáhlým a podstatným zmEnám ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 
1 v by d]sledku navržených úprav mElo dojít. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Ve ZprávE není uvedeno, že existující koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR 
hl. m. Prahy je nedostatečná a bude tudíž mEnEna. 
V tomto bodu se jedná pouze o úpravu kapitoly Ř - UpUesnEní územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních a civilizačních hodnot v platných 
ZÚR, vzhledem k podrobnosti dokumentace ZÚR, s využitím ůktualizace ÚůP a 
také v d]sledku revize Kapitoly Ň. Nejedná se o zmEnu koncepce, ale pouze o 
formulační úpravu. 
Jak již bylo uvádEno v pUipomínkách výše, Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné e.10 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ř. konstatuje, že obsah 
kapitoly bude naplOovat požadavky Evropské úmluvy o krajinE. Česká republika 
podepsala Evropskou úmluvu o krajinE ve Štrasburku ŇŘ. listopadu Ň00Ň. 
Požadujeme 1. pUednE doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 
s Evropskou úmluvou o krajinE a specifikovat, v čem se ve vztahu k Evropské 
úmluvE o krajinE zmEnily podmínky, na jejichž základE byly současné platné ZÚR 
hl. m. Prahy vydány. 
Ň. v návaznosti na vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní 
ůktualizace č. 1 s Evropskou úmluvou o krajinE požadujeme ve formulaci bodu ř. 
kapitoly eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnE specifikovat, jaké 
konkrétní požadavky a podmínky vyplývají na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do 
souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Česká vláda usnesením č. 104ř/Ň00Ň z Uíjna Ň00Ň uložila ministerstvu životního 
prostUedí, ministerstvu zemEdElství, ministerstvu kultury, ministerstvu pro místní 
rozvoj a ministerstvu školství, mládeže a tElovýchovy, aby zabezpečila 
uplatOování úmluvy v praxi. Vymezit typy krajin podle stanovených cílových 
charakteristik a stanovit cílové charakteristiky kraji, včetnE územních podmínek 
pro jejich zachování nebo dosažení, v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE č. 
13/2005 Sb. m. s., vyplývá z pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. již od roku 
Ň007. Máme tak za to, že i současnE platné ZÚR hl. m. Prahy mEly být 
zpracovány v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE. Z bodu ř. Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není s ohledem na výše uvedené zUejmé, v čem 
současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 neodpovídají 
Evropské úmluvE o krajinE a jaké konkrétní požadavky a podmínky na uvedení 
ZÚR hl. m. Prahy do souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
ZÚR hl.m. Prahy v platném znEní nejsou v rozporu s Evropskou úmluvou o krajinE. 
Vzhledem k nové metodice - Metodika pro poUizování a zpracování zásad 
územního rozvoje v kontextu Evropské úmluvy o krajinE ĚČZÚ v Praze, Fakulta 
životního prostUedí; 6.1.Ň014ě- je v návrhu Zprávy navržena aktualizace pUíslušné 
kapitoly 9. 
 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné e.11 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 10. konstatuje potUebu 
provEUení rozsahu veUejnE prospEšných staveb a opatUení dle „zmEn v 
aktualizovaných částech ZÚR“. Požadujeme ve formulaci bodu 10. kapitoly eě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, v návaznosti na vyhodnocení uplatOování 
ZÚR v uplynulém období provedeném v kapitolách aě až dě konkrétnE 
specifikovat, jaké konkrétní VPS a VPO mají být pUedmEtem provEUení v 
aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
VPS budou odstranEny u již realizovaných prvk] dopravní infrastruktury napU. 
prodloužení metra trasy ů do Motola - Z/50Ň/DM. U prvk] technické infrastruktury -  
bude grafické vymezení prvk] VPS upraveno, dle aktuálních podklad]. 
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Od]vodnEní 
Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodu ň. explicitnE nenavrhuje 
konkrétní zmEny v kapitolách vEnujících se rozsahu VPS a VPO. ZároveO ovšem 
v bodech 5. a 6. uvádí výčet koridor] technické a dopravní infrastruktury, u nichž 
by mElo dojít ke zmEnE zp]sobu zapracování do aktualizovaných ZÚR hl. m. 
Prahy,v bodE 7. zd]vodOuje potUebu zmEn ve vymezení ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni, včetnE uvedení nEkterých konkrétních prvk], u nichž se 
pUedpokládají zmEny ve vymezení. 

VPO budou upraveny v celé kapitole ÚSES, dle nového vymezení. 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné e.1Ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje zrušit bez 
náhrady nadmístní rozvojové oblasti 
- R/1 ŠtErboholy – Dolní MEcholupy – Dubeč a 
- R/1 LetOany – Avia. 
Požadujeme ve formulaci bodu ň. kapitoly eě vyjasnit, zda a v jakém rozsahu má 
být kapitola ň. ZÚR hl. m. Prahy upravena. Zd]vodnEní nezbytnosti úprav 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí území hl. m. Prahy by pUitom mElo 
vycházet z výsledk] zjištEní kapitol aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období obsažené v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k potUebE nového 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí nevyjadUuje. Není proto zjevné, z 
jakých d]vod] by mElo dojít k vypuštEní tEchto kapitol ze ZÚR hl. m. Prahy. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
V kapitole ň jsou navrženy ke zrušení rozvojová oblast ň.1.1 a transformační 
oblast 3.2.1. U oblasti ň.1.1. ŠtErboholy - Dolní MEcholupy - Dubeč ĚR/1ě došlo k 
nenaplnEní pUedpoklad], které byly potUebné k rozvoji tzv. Východního mEsta. Jde 
zejména o ukončení trasy metra v Depu HostivaU Ětedy nenapojení rozvojové 
oblasti na kapacitní dopravu - metroě, pUehodnocení dosavadního vývoje, kdy v 
tomto území je udržitelnEjší rozvoj jednotlivých mEstských částí se zachováním 
pUímEstského charakteru, což souvisí s rozvojem v jiných částech Prahy a 
naplnEním potenciálu v transformačních plochách uvnitU Prahy. ZároveO je tímto 
krokem u rozvojové oblasti ň.1.1. sledována i ochrana otevUené krajiny, zvýšení 
rekreačního potenciálu ve východní části mEsta s využitím prvk]m okolo vodní 
nádrže Slatina která má pUírodE blízký charakter a je významná i z hlediska 
ochrany pUírody. 
U oblasti ň.Ň.1. LetOany -ůvia ĚT/1ě nedošlo k naplnEní očekávání a území je stále 
využíváno Ěz vEtší částiě k produkci, skladování a obchodu, nelze tedy naplnit 
pUedpoklad transformace území v plnohodnotnou mEstkou čtvr[. Naopak je 
potUeba v Praze zachovat plochy pro výrobu, obchod a skladování - jejich úbytek 
Ěsouvisející i s ochranou bydlení a limity, které potom plynou na okolní výstavbuě 
m]že mít negativní vliv na zásobování, city logistiku i hospodáUství mEsta v 
dlouhodobém horizontu. 
 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné e.1ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. obsahuje požadavek 
na zrušení ř rozvojových oblastí zelenE z celkových 11 rozvojových oblastní 
zelenE vymezených v ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Platné 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom explicitnE konstatují, že jedním z celomEstských 
problém] k Uešení nástroji územního plánování je „nedostatek les] s ohledem na 
potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského kraje, vysoká rekreační zátEž 
stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch“ Ěkap. 1111, s. 7ě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní vEtšiny rozvojových 
oblastí zelenE, zejména s ohledem na zásadní význam ZÚR hl. m. Prahy pro 
koordinaci systému sídelní i krajinné zelenE na území hl. m. Prahy v poUizovaném 
novém Územním plánu Prahy ĚMetropolitním plánuě. PUípadné vypuštEní vEtšiny 
rozvojových oblastí zelenE musí vyplynout z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE zd]vodnEno, mj. s ohledem na 
problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR Prahy se v kapitolách aě až dě k rozvojovým 
oblastem zelenE pUitom v]bec nevyjadUuje. Není proto zUejmé, na jakém základE 
bylo stanoveno, že se jedná o lokality „spíše lokálního významu“, vzhledem k 
tomu, že rozvojové oblasti zelenE navržené ke zrušení, zasahují na území více 
mEstských částí hl. m. Prahy. Podle hrubého odhadu odečtem z pUíslušného 
výkresu platných ZÚR hl. m. Prahy je rozloha jednotlivých oblastí navržených ke 
zrušení cca 40 – 100 ha. To rozhodnE nesvEdčí jejich údajnému „spíše lokálnímu 
významu“. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné e.14 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. zp]sobem mEní 
zp]sob vymezení, rozsah a prostorové uspoUádání stávající Specifické oblasti 
celomEstského centra. Specifická oblast celomEstského centra je v kap. 4.1. ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. vymezena takto: „Oblast stávajícího 
celomEstského centra zahrnuje území Památkové rezervace v hlavním mEstE 
Praze ĚPPRě a navazující části historických čtvrtí Vinohrady, Smíchov, Holešovice 
a Karlín Ě…ě”. 
Požadujeme ponechat současné vymezení Specifické oblasti celomEstského 
centra. Návrh na rozšíUení území Specifické oblasti celomEstského centra zcela 
popírá princip polycentrického uspoUádání Prahy, když neod]vodnEnE neúmErnE 
plošnE rozšiUuje území vlastního celomEstského centra. 
 
Od]vodnEní 
Území LibnE a Vysočan, která mají být podle návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy do Specifické oblasti CelomEstského centra doplnEna, na území PPR 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Vymezení celomEstského centra je chápáno jako vymezení hierarchicky 
nejvyššího centra, které by mElo v čase nar]stat co do kvality i kvantity rozvoje 
Prahy. CelomEstské centrum nelze vnímat v Ň1. století úzce, tedy jen jako 
Pražskou památkovou rezervaci a tEsnE pUilehlá území. S rozvojem Prahy i po 
roce 1řŘř narostl počet obyvatel, dojíždEjících i student], kteUí zpravidla využívají 
právE centrum mEsta. K odlehčení tlaku na rozvoj uvnitU PPR je potUeba učinit 
nEkolik krok], mezi které patUí i rozšíUení celomEstského centra. Tím ale není 
porušena polycentričnost mEsta - resp. rozvoj lokálních center s místní 
vybaveností. Území LibnE a Vysočan vykazuje značný transformační potenciál a 
jde o území, které je dobUe napojeno na systémy veUejné dopravy a nachází se v 
blízkosti historického jádra Prahy. Jde o podporu kvalitní transformace s cílem 
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nenavazují a ani s ním nijak úzce nesouvisí. Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy se pUitom k potUebE nového vymezení SO na území hl. m. Prahy v 
kapitolách aě až dě nevyjadUuje. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu SO 
stávajícího celomEstského centra vyvolán. Jedním z princip] udržitelného rozvoje 
hl. m. Prahy uvedených v platných ÚůP ĚŇ014ě je pUitom „Podpora 
hierarchizované polycentrické struktury mEsta“. 

zajištEní adekvátních služeb pro hlavní mEsto jako celek a tím ke zlepšení živote 
jeho obyvatel i návštEvník], v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné e.15 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. obsahuje požadavky 
na konkrétní formulační zmEny v kapitolách 
- 4.ň.Ň Radotínské údolí Ězrušení úkol] navrhnout postupné rekultivace lom] a 
návaznost na pUilehlou část Pražského regionu pro podrobnEjší ÚPDě, 
- 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol Ězrušit úkol pro podrobnEjší ÚPD vyUešit 
nárazníkové pásmo mezi obytnými a pUírodními plochamiě a v 
- 4.5 Údolní niva Vltavy a Berounky ĚnovE chránit prostorový charakter nábUeží a 
pr]hledy, nikoliv již panorama mEstaě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na zmEny textové části nejsou zd]vodnEny v jednotlivých 
požadavcích, ani v obsahu kapitol aě až dě návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 na s. 7 konstatují „nedostatečné 
zajištEní územní ochrany pUírodnE hodnotných ploch“; „nedostatečné vazby do 
StUedočeského kraje“ a „nedostatečnou ochranu krajinných dominant a pohledovE 
exponovaných svah], podílejících se na jedinečnosti obrazu mEsta“ a potUebu 
jejich Uešení nástroji územního plánování. Není zUejmé, jakým zp]sobem mají 
navržené zmEny ZÚR hl. m. pUispEt Uešení výše zmínEných problém]. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky nebudou akceptovány. 
ůd. 4.ň.Ň. Radotínská jezera - Nástroji podrobnEjší ÚPD nelze dosáhnout 
rekultivace lom]. Není upuštEno od rekultivace lom] v této oblasti, podmínka je 
obsažena v bodE cě v Podmínkách pro následné rozhodování o zmEnách v území. 
ZÚR Ueší z principu návaznosti na okolí, tedy i na pUilehlou část Pražského 
regionu, proto je tato podmínka nadbytečná. 
Ad. 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol - Jde o území, které je zaUazeno do zastavEného 
území v souladu se SZ, uvedené území je součástí intravilánu 1ř66. Požadavek 
nárazníkového pásma není možné vzhledem k současnému stavu území Uešit, v 
blízkosti se nacházejí již realizované soudobé obytné soubory, areál golfu apod. a 
na jižní stranE bude navazovat na stávající zástavbu Radlická radiála. Ochrana 
uvedených území je stanovena pUíslušnými vyhláškami pUírodních park]. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
ůd.4.5. Údolní niva Vltavy a Berounky - text týkající se: „ochrana panoramatu 
mEsta" bude z kapitoly 4.5. odstranEn. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou 
zásadu bude uvedený text součástí kapitoly 2 - Obecné zásady.  

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné e.16 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. navrhuje z textu 
všech specifických oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE společenských 
(kap. 4.2. ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1.ě vyjmout z úkolu pro 
podrobnEjší ÚPD „vyUešit dopravní obsluhu území pUi preferování dopravy 
hromadné“ preferenci hromadné dopravy. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom v kapitole 1111 na s. 15 doporučují ÚPD „upUednostnit 
výstavbu kolejových systém] veUejné hromadné dopravy“ a „vytvoUit prostorové 
podmínky pro výstavbu tramvajových tratí“. Vzhledem k tomu, že vyjímané články 
naplOují čl. Ň4 PÚR ČR a kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
se k dopravní obsluze oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE 
společenských nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
V oblasti 4.Ň.Ň LetOany ĚSO/Ňě je požadavek preferování dopravy hromadné je již v 
tomto území pUekonán. Jedná se o území, kde je realizováno metro C - zastávka 
LetOany. Proto je tento bod vypuštEn. V ostatních specifických oblastí osvEtových, 
vzdElávacích a rekreačnE společenských bude požadavek odstranEn. PodrobnEjší 
územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE všechny zp]soby 
dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole Ň. 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné e.17 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitol 
- 3.1.2 (Barrandov – Slivenec R/2), 
- ň.1.ň ĚZápadní mEsto R/ňě, 
- ň.Ň.ň ĚVysočany, T/ňě, 
- 3.2.4. (Bohdalec-Slatiny T/4) 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD body, pUedepisující podrobnEjší ÚPD Uešit odtokové pomEry z území a 
protipovodOová opatUení nestavebního charakteru. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se pUitom k problematice 
vodního hospodáUství a protipovodOové ochrany na malých vodních tocích 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 Ěs.15ě uvádí jako problém k 
Uešení ÚPD v oblasti technické infrastruktury “VytváUet pUedpoklady pro bezpečné 
a účelné Uešení likvidace srážkových vod.” a “Vymezit plochy vodních nádrží a 
suchých poldr] jako opatUení proti povodním, a naopak jako opatUení k nadlepšení 
bezdeštných pr]tok] zejména u drobných vodních tok].“, čímž smEUují k naplnEní 
požadavk] čl. Ň5 PÚR ČR. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových a transformačních oblastí. 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
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76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné e.Ň0 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6ě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD požadavek na minimalizaci dopravy generované navrhovaným funkčním 
využitím a na provEUení Uešení Masarykova nádraží. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR 
hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. 
Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPD potUebu zvýšení významu železnice v regionální 
dopravE Ěs. 5ě a celkové pUetížení centra mEsta dopravou Ěs. řě a kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice transformační oblasti 
Masarykovo nádraží nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu 
formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Bod cě v Úkolech pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci bude vypuštEn. 
Navržená úprava reaguje na probEhlé zmEny v koncepci i reálné kroky, které se s 
územím Masarykova nádrží pojí. Území Masarykova nádraží se nachází v 
centrální části mEsta, ale je zároveO napojeno na nEkolik typ] veUejné dopravy - 
železnice, metro, tramvaj a pUedpokládá se nová koncepce, a to vznik terminálu 
spojujícímu centrum mEsta s letištEm. Z tohoto d]vodu nelze nadále uvažovat o 
tom, že lze redukovat v maximální možné míUe dopravu generovanou. 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné e.Ň1 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje zmEny v 
nadUazeném komunikačním systému hl. m. Prahy. Kapitoly vEnované 
nadUazeného systému se podle Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy mají 
pouze pUesunout do jiné kapitoly ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy struktury textu ZÚR hl. m. Prahy ve vztahu k 
nadUazenému systému a zd]vodnit, čím jsou tyto úpravy textu vyvolány. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat, zda se jedná o zámEr na aktualizaci vEcného Uešení nebo toliko 
formální úpravu dokumentace ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Zpráva 
Prahy k problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není 
zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Od zamýšlené úpravy textu, který se mEl týkat úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, bylo upuštEno. ČlenEní dopravního infrastruktury nebude v 
aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy mEnEno. 
 
 
 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné e. ŇŇ Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje vypustit v 
kapitole 5.1.1 bod požadující ovEUení trasy Vysočanské radiály v úseku Kbelská – 
Balabenka. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy Vysočanské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] celomEstského systému v d]sledku 
provEUení vybraných radiál dopravními modely a vývoji zatížení jednotlivých 
komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
Územní rezerva Vysočanské radiály v úseku Kbelská – Balabenka nebude již dále 
sledována, dojde k využívání stávající komunikační sítE. 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné e.Ňň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje v kapitole 
5.1.Ň.5 v úkolech pro podrobnEjší ÚPD vymezit koridor rezervy BUevnovské 
radiály namísto koridoru BUevnovské radiály. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy BUevnovské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
PUevedení návrhového prvku koridoru BUevnovské radiály do územní rezervy bude 
v rámci zpracování návrhu aktualizace ZÚR provEUeno na základE dopravního 
modelu včetnE dopad] na širší území. Pokud dopravní model potvrdí potUebnost 
BUevnovské radiály bude tento koridor v návrhovém prvku zachován, v opačném 
pUípadE bude tento koridor pUeUazen do územní rezervy. 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné e.Ň4 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje následující 
zmEny v grafické části ZÚR hl. m. Prahy bez zmEn souvisejících kapitol ZÚR: 
- vypuštEní koridoru územní rezervy Vysočanské radiály ĚpUi současném 
ponechání kap. 5.1.Ň.4 Vysočanská radiálaě; 
- pUevedení Prosecké radiály z koridoru pro upUesnEní v rámci ÚP na koridor s 
celomEstským významem Ěbez adekvátních úprav kapitoly 5.1.Ň.7 Radiály 
Chodovská, Chuchelská, Prosecká a ŠtErboholskáě; 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
- V textové části bude upravena pUíslušná kapitola týkající se problematiky 
Vysočanské radiály. 
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- úpravy vedení koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a 
Troja Ěkap. 5.6.1 Koridory tramvajové dopravyě. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené zmEny v nadUazeném komunikačním systému mEsta, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím 
jsou uvádEné požadavky na zmEny grafické části ZÚR hl. m. Prahy vyvolány. 

Jak bylo uvedeno v pUipomínce výše, dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] 
celomEstského systému v d]sledku provEUení vybraných radiál dopravními modely 
a vývoji zatížení jednotlivých komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
- U Prosecké radiály vzhledem k upuštEní od úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, nebude grafické Uešení mEnEno. 
- U koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a Troja se 
jedná pouze o zmEny grafické části. Textové část v kap. 5.6.1 Koridory tramvajové 
dopravy nebude mEnEna. 
Koridory tramvajových tratí jsou provEUeny a úpravy reagují na zmEny v území 
vyvolané zejm. implementací ÚPD Ěvýstavbou, realizací zámEr]ě. 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné e.25 
Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje z grafické 
části ZÚR hl. m. Prahy vypustit koridory VVN 110 kV a provEUit zobrazování 
koridor] plynovod] Ěbez udání kategorie, pravdEpodobnE, v souladu s kap. 6.Ň.6 
VTL a VVTL). 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v zobrazení ploch a koridor] technické 
infrastruktury, včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a 
uvedení podklad] a požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými 
jsou zamýšlené úpravy vyvolány. 
    
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice zobrazování vedení koridor] technické infrastruktury nevyjadUují, 
není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky bude částečnE akceptovány. 
Jedná se pouze o úpravy grafické části, textová část tEchto kapitol nebude 
mEnEna. 
Pro lepší pUehlednost budou upraveny legendy a grafické znázornEní koridor] 
VVN 110 kV v grafické části aktualizace ZÚR. 
Vedení VTL plynovodu budou v grafické části upravena dle aktuálních podklad]. 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné e.Ň6 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje v kapitole 
6.Ň.ň.Ň ĚDrobné vodní tokyě zrušit v úkolech pro podrobnEjší ÚPD požadavek na 
vymezování veUejnE prospEšných protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru, ploch pro extenzivní rekreaci a zajištEní prostupnosti území podél 
vodních tok]. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v oblasti protipovodOové ochrany, včetnE 
zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Nejedná se o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a ani kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice malých vodních tok] 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 v problémech k Uešení ÚPD 
uvádEjí potUebu „Vymezit plochy vodních nádrží a suchých poldr] jako opatUení 
proti povodním a naopak jako opatUení k nadlepšení bezdeštných pr]tok] 
zejména u drobných vodních tok]“ a “Zachovat nezastavitelnost bUehových 
koridor] podél tok], a to i v pUípadE菜 , že nejde o záplavová území nebo 
biokoridory“. Není proto zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD v oblasti protipovodOové ochrany vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního 
charakteruě a zajištEní prostupnosti území podél vodních tok] budou obsaženy v 
souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou opakovány 
v rámci jednotlivých kapitolĚnapU. 6.Ň.ň.Ňě 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
Tento požadavek, zajištEní prostupnosti území podél vodních tok], je také uveden 
v platných PSP - § 11, odst.4.  

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné X. Obsah kapitoly 
fě Požadavky na zpracování variant Uešení 
 
f.1Zásadní pUipomínka 
Požadujeme doplnit kapitolu o jednoznačné konstatování, zda se pUedpokládá 
variantní nebo invariantní Uešení ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy, včetnE 
zd]vodnEní. To nemEní nic na skutečnosti, že požadavky na variantnost Uešení 
ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy mohou vyplynout i ex post z projednání Návrhu 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na pUípadné zpracování variant Uešení má vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. ůbsenci konstatování, zda má být ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
zpracovaná ve variantách Ěvč. pUípadné specifikace v jakých variantáchě nebo 
jako invariantní lze pUipsat v podstatE úplné absenci vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka je bezpUedmEtná. 
Návrhem Zprávy v bodE fě není požadováno zpracování variant Uešení, pokud tak 
nevyplyne z výsledk] projednání. Uvedený text bude upraven v souladu s výsledky 
projednání. 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné XI. Obsah kapitoly 
gě Návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopad] na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly zjištEny 
 
g.1 Zásadní pUipomínka 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
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Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných negativních 
dopad] zmEn v území v uplynulém období na udržitelný rozvoj území, včetnE 
návrhu zp]sobu jejich eliminace, minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Prosté konstatování Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, že „bude 
provEUeno, zda byly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území“ nelze 
považovat za naplnEní dikce § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. Zpráva o uplatOování 
ZÚR. PoUizovatel Zprávy o uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy 
na základE vyhodnocení podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, 
vyhodnotit pUípadné negativní vlivy tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území Ěviz též 
kapitola aě Zprávy o uplatOování ZÚRě a navrhnout zp]soby jejich eliminace, 
minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci ZÚR. 

Text bodu gě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " V rámci uplatOování ZÚR hl.m. 
Prahy nebyly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území, a proto Zpráva 
neobsahuje žádné návrhy na jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci." 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné XII. Obsah kapitoly 
hě Návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje 
 
h.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme specifikovat konkrétní návrhy na aktualizaci PÚR ČR, nebo 
konstatování ĚvčetnE zd]vodnEníě, že takové návrhy z vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m Prahy v uplynulém období nevyplývají. 
 
Od]vodnEní 
Návrhy na pUípadnou aktualizaci PÚR ČR musí vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. Povinnosti uložené ZprávE o uplatOování ZÚR v § ř vyhlášky č. 
500/2006 Sb. se nelze vyhnout odkazem na vlastní zpracování a projednání 
aktualizace ZÚR, jejíž poUízení se na základE pUedmEtné Zprávy o uplatOování 
ZÚR pUedpokládá. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
V současnosti nelze specifikovat pUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR, v 
platném znEní. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR mohou vyplynout z 
následného zpracování a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na základE 
schválené Zprávy. 
 
Text bodu hě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " Návrhy na aktualizaci PÚR ČR nelze 
nyní specifikovat. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR vyplynou ze zpracování 
a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy." 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné e.1Ř Zásadní pUipomínka 
Ke kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- 3.2.2 ĚManiny, Dolní LibeO, Invalidovna T/Ňě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD bod pUedepisující podrobnEjší ÚPD provEUit plochy u stanice metra 
Invalidovna pro umístEní významného celomEstského zámEru. ZároveO ovšem v 
bodu 4. Ěs.7ě navrhuje zahrnout prostor Dolní LibnE do SO celomEstského centra. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice T/Ň 
nevyjadUují. Není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
VypuštEní uvedeného úkolu neznemožní realizaci významného celomEstského 
zámEru. UmístEní pUípadného celomEstského zámEru navrhované rozšíUení 
celomEstského centra umožOuje. Území v současné dobE pochází v nEkterých 
částech transformací a jsou pUipravovány r]zné studie. Ty provEUují i celomEstské 
zámEry. Je potUeba vytváUet kompaktní, smíšené a pro r]zné využití vhodné části 
mEsta se soudobou zástavbou. 

76    MČ Praha - Zbraslav, starosta Jiné e.1ř Zásadní pUipomínka 
Ke kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v 
textech kapitol 
- ň.Ň.5 ĚNákladové nádraží Žižkov T/5ě, ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6ě, a 
- ň.Ň.Ř ĚHolešovice-Bubny-Zátory T/Řě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 pUeformulovat v bodech úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD požadavky na polyfunkčnost transformačních území. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR 
hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. 
Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPD vznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené 
mEstské prostUedí a generující zvýšené nároky na dopraní obsluhu Ěs.11ě a 
kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice výše 
uvedených transformačních oblastí nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky 
na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Slovní spojení týkající se polyfunkčnosti v uvedených oblastech Ěň.Ň.5, ň.Ň.6 a 
3.2.8) nebudou odstranEny, ale pUeformulovány na smíšené využití. 
Jedná se o úpravu terminologie na základE aktualizace stavebního zákona a jeho 
provádEcích vyhlášek. 

77    MČ Praha - Zličín, starosta Jiné Na základE usnesení Rady MČ Praha – Zličín ze dne Ň4.4.Ň017 zasílá MČ Praha 
– Zličín pUipomínky k Návrhu zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hl. m. 
Prahy v uplynulém období ĚUíjen Ň014 – bUezen Ň017ě: 
1. V kapitole ň.ň. MČ nesouhlasí s vypuštEním rozvojové plochy zelenE Za 
hospodou ĚZ/11ě, kdy dle Návrhu zprávy se jedná o lokalitu spíše lokálního 
význmau a z toho d]vodu nebude nadále součástí dokumentace ZUR. Jedná se o 
d]ležitou plochu zelenE o rozloze cca Ř ha určenou k zalesnEní s nadmístním 
významem pUesahující hranice hl. m. Prahy. Význam této plochy zelenE vzr]stá s 
ohledem na zatížení území negativními vlivy z dopravy na Pražském okruhu. 
Proto MČ Praha – Zličín požaduje tuto plochu v ZUR ponechat. 
Tuto pUipomínku považuje MČ Praha – Zličín za zásadní. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
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77    MČ Praha - Zličín, starosta Jiné Ň. v kapitole ň.4.Ň požaduje MČ nahradit text „provEUit“ na text „provEUit a Uešit“ 
bezpečné odvedení pUívalových srážkových vod z novE urbanizovaného území“ 
(str. 24, bod f). 
Tuto pUipomínku považuje MČ Praha – Zličín za zásadní. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových oblastí a os. Konkrétní Uešení budou 
dále vycházet z podmínek stanovených v PSP a budou navrhovány v 
podrobnEjších dokumentacích. 
 

77    MČ Praha - Zličín, starosta Nesouhlas ň. v kapitole 6.Ň.ň.Ň části Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci 
nesouhlasí s vypuštEním bodu fě „omezování kompaktní urbanizace v oblastech 
citlivých na zvyšování podílu zpevnEných ploch z hlediska dopadu zmEny 
odtokových pomEr] na drobné vodní toky na území hl. m. Prahy a StUedočeského 
kraje“. 
Tuto pUipomínku považuje MČ Praha – Zličín za zásadní. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek je bezpUedmEtný. 
Uvedený bod není ve ZprávE rušen. 
 

77    MČ Praha - Zličín, starosta Jiné 4. MČ nesouhlasí s vypuštEním bodu v čl. ň.4.Ň. bod dě v části Úkoly pro 
podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci – „ovEUit dopravní zatížení na 
rozhraní MČ Praha 1ň a Praha – Zličín jako podmínky transformace bývalého 
areálu Siemens KV a na severním okraji Západního mEsta“. Jedná se o území 
dopravnE pUetížené, což zp]sobuje zásadní problémy nadmístního významu. 
Není d]vodné rušit podmínku stanovenou ZUR. 
Tuto pUipomínku považuje MČ Praha – Zličín za zásadní. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Uvedený bod nebude z dokumentace odstranEn. 

77    MČ Praha - Zličín, starosta Jiné 5. Jako zdroj pitné vody nadmístního významu požaduje MČ Praha – Zličín doplnit 
do ZUR vodní zdroj Halenkovská. 
Tuto pUipomínku považuje MČ Praha – Zličín za zásadní. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Jedná se o limit využití území, který musí být respektován. Vzhledem k 
podrobnosti dokumentace ZÚR není tento vodní zdroj v dokumentaci uvádEn. 

30    MČ Praha 10, starosta Jiné ZmEna týkající se konkrétnE území mEstské části Praha 10 se nachází v návrhu 
zprávy o uplatOování ZÚR HMP v uplynulém období ĚUíjen Ň014 — bUezen Ň017ě v 
bodE eě, který upravuje i či. ň.Ň.4. Bohdalec-Slatiny ĚT/4ě, a to následujícím 
zp]sobem: Ěnásleduje citace daného článkuě. 
 
MČ Praha 10 znEní návrhu zprávy o uplatOování ZÚR HMP v uplynulém období 
ĚUíjen Ň014 --bUezen Ě Ň017ě bere na vEdomí. 
 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 

30    MČ Praha 10, starosta Jiné V rámci vyjádUení k platným ZÚR MHMP upozorOujeme, že MČ Praha 10 
dlouhodobE nesouhlasí se zámErem zaneseným v ZÚR HMP, a to s umístEním 
stavby „Terminál Malešice". Dotčená část Malešic je vnímána MČ Praha 10 za 
transformační území a již realizuje kroky, které by mEly v horizontu následujících 
desetiletí postupnE transformovat území z pr]myslového využití na novou 
mEstskou čtvr[, tedy urbanizovaný prostor mEstského či velkomEstského 
charakteru. „Terminál Malešice" jde jednoznačnE proti rozvojovým pUedpoklad]m 
MČ. 
PUestože je zámEr železničního pUekladištE „Terminál Malešice" dlouhodobE v této 
lokalitE zamýšlen, není jeho realizace ve vnitUní části hl. m. Prahy žádoucí, a to jak 
z hlediska nepochybného zhoršení kvality života v pUilehlých čtvrtích, tak i z 
hlediska omezení rozvoje této lokality do budoucnosti a čerpání dopravní kapacity 
pUilehlých tratí. Obdobné logistické zámEry nepatUí na území mEstské aglomerace. 
Zájmem mEstské části je ochrana zdejších obyvatel a celková snaha o udržitelné 
životní prostUedí a rozvoj mEsta. Realizací tohoto zámEru by byly tyto cíle výraznE 
narušeny. Z tohoto hlediska MEstská část Praha 10 zásadnE nesouhlasí s 
realizací zámEru „Terminál Malešice". 
V závEru nedávno ukončeného zjiš[ovacího Uízení ze dne 16. ň. Ň017 pod č. j. 
MHMP ňř7706/Ň017 je uvedeno, že zámEr je podmínEn dobudováním 
jihovýchodní části Pražského okruhu, resp. silničního, v úseku BEchovice — Di 
Ěstavba č. 511ě a výstavbou MÚK Pr]myslová x PodEbradská a Kbelská x 
Kolbenova. Navíc je nutné provEUit konflikt vlivu zámEru na plánovanou linku 
mEstské železnice ĚS7Ňě v úseku Praha BEchovice — Praha Vršovice ĚPraha 
Radotíně, která tímto územím bude procházet, včetnE plánované zastávky Praha 
Depo HostivaU.  

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
Terminál Malešiče je součástí tzv. city logistiky, tedy zásobování mEsta i jeho 
okolí. ObecnE takovéto vEci jsou ve mEstE potUeba a v tomto místE se jedná o 
dlouhodobou a stabilizovanou polohu v rámci ÚPD. ZároveO jde o zámEr s 
celomEstským významem, který je d]ležitý pro celé hlavní mEsto a v tomto ohledu 
je potUeba vnímat a respektovat umístEní tohoto zámEru v místE Prahy 10. 
 

31    MČ Praha 11, starosta Jiné MEstská část Praha 11 se vyjádUila k Návrhu Zprávy o uplatOování Zásad 
územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém období ĚUíjen Ň014 – bUezen Ň017ě 
usnesením Rady mEstské části Praha 11 č. 0ňŘň/15/R/Ň017 ze dne 11.04.Ň017. 
 
Ad. b) Problémy k Uešení vyplývající z územnE analytických podklad]. 
Lze souhlasil s tím, že probíhá nesystémová realizace výstavby na volných 
plochách v okrajových částech zastavEného území. MČ Praha 11 toto vnímá pUi 
nesystémové masové zástavbE na území MČ Praha - Újezd a MČ Praha - 
KUeslice. Zástavba rodinnými domy bez občanské vybavenosti, služeb a 
pracovních pUíležitostí čím dál více zatEžuje MČ Praha 11, zejména školky, školy, 
zdravotnická zaUízení a obtEžuje pr]jezdnou dopravou. 
Požadujeme nalézt nástroj, který umožní nepovolovat zástavbu bez současného 
vybudování občanské vybavenosti a dopravní a technické infrastruktury. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
ZÚR hl.m. Prahy je nadUazenou územnE plánovací dokumentací v rámci, které 
nelze stanovovat procesní záležitosti. 
Vzhledem k tomu, že Kapitola Ň - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy 
nebude ze ZÚR vypuštEna. Je tato obecná problematika obsažena v kapitole 
Ň.Ň.Ň. v bodE uě. 
 

31    MČ Praha 11, starosta Jiné ůd. eě Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR.  PUipomínka bude akceptována. 
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ň. Vymezení nadmístních rozvojových oblastí a nadmístních rozvojových os, které 
svým významem pUesahují více mEstských částí 
Nesouhlasíme se zrušením rozvojových oblastí zelenE ň.ň.7 zalesnEní Kolovraty 
ĚZ/7ě, ň.ň.Ř ZalesnEní u KUeslic ĚVBě a ň.ň.ř zalesnEní U Kunratické spojky ĚZ/řě. 
Tyto rozvojové oblasti jsou sice svým plošným rozsahem lokální velikosti, avšak 
jejich význam pUesahuje hranice mEstských částí. 

Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
 

31    MČ Praha 11, starosta Jiné 5. ZpUesnEní ploch a koridor] vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a 
koridor] nadmístního a celomEstského významu - dopravní infrastruktura 
Požadujeme, aby úprava vedení koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, 
Eden, Kobylisy a Troja, která by mEla být provedena v grafické části ve “Výkresu 
ploch a koridor] nadmístního významu - Dopravní infrastruktura“, byla v oblasti 
SpoUilova v souladu s aktuální projektovou dokumentací, která koridor upUesOuje. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude akceptována. 
Tramvajová tra[ v oblasti SpoUilova bude vymezena dle aktuálních podklad]. 
 

31    MČ Praha 11, starosta Jiné 6. ZpUesnEní ploch a koridor] vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch koridor] 
nadmístního a celomEstského významu - technická infrastruktura 
Není zUejmé, proč mají být z grafické části vypuštEny koridory rozvod] elektrické 
energie VVN 110 kV a ostatní inženýrské sítE by v grafické části mEly z]stat 
vyznačeny. 

 PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Jedná se pouze o úpravy grafické části, textová část tEchto kapitol nebude 
mEnEna. 
Pro lepší pUehlednost bude upravena legenda a grafické znázornEní koridor] VVN 
110 kV v grafické části aktualizace ZÚR. 

32    MČ Praha 1Ň, starosta Jiné V reakci na doručené oznámení o zpracování a zveUejnEní Návrhu zprávy o 
uplatOování Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy v uplynulém období Vám 
sdElujeme, že Rada mEstské části Praha 1Ň usnesením č. R-119-026-17 ze dne 
Ň4.4.Ň017 bere na vEdomí Návrhu zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje 
hl.m. Prahy v uplynulém období. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 

34    MČ Praha 14, starosta Nesouhlas Rada mEstské části Praha 14 trvá na pUipomínkách MČ Praha 14 uplatOovaných 
pUi projednávání Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy Ědále jen ZÚRě, pUi 
aktualizacích ZÚR, vyhodnocení vlivu ZÚR a nyní v rámci oznámení a zveUejnEní 
návrhu zprávy o uplatOování ZÚR v uplynulém období ĚUíjen Ň014 - bUezen 
2017),tj. 
Nesouhlasí s vypuštEním koridoru územní rezervy západní části Vysočanské 
radiály: Požaduje zachovat západní část Vysočanské radiály a urychlit realizaci 
chybEjícího úseku aby se odlehčilo dopravE na stávajících komunikacích v 
HloubEtínE a mohlo docházet i k plynulé transformaci území Vysočana rozvoje 
území MČ Praha ř. 

 PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] celomEstského systému v d]sledku 
provEUení vybraných radiál dopravními modely a vývoji zatížení jednotlivých 
komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
Územní rezerva Vysočanské radiály v úseku Kbelská – Balabenka nebude již dále 
sledována, dojde k využívání stávající komunikační sítE. 

34    MČ Praha 14, starosta Nesouhlas Nesouhlasí s umístEním terminálu city - logistiky v oblasti Malešic v tEsném 
sousedství MČ Praha 14, který by zp]sobil neúnosné dopravní zatížení na 
komunikacích procházejících zastavEným územím MČ Praha 14. Doporučuje 
rovnomErné rozmístEní terminál] kombinované dopravy a nákladní železniční 
dopravy na území hlavního mEsta Prahy či v jejím okolí. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
Terminál Malešiče je součástí tzv. city logistiky, tedy zásobování mEsta i jeho 
okolí. ObecnE takovéto vEci jsou ve mEstE potUeba a v tomto místE se jedná o 
dlouhodobou a stabilizovanou polohu v rámci ÚPD. ZároveO jde o zámEr s 
celomEstským významem, který je d]ležitý pro celé hlavní mEsto a v tomto ohledu 
je potUeba vnímat a respektovat umístEní tohoto zámEru v místE Prahy 10. 
 

37    MČ Praha 17, starosta Nesouhlas Na základE projednání v RadE mEstské části Praha 17 dne Ňř.ň.Ň017, usnesení 
Us RMČ 0001ň1/Ň017 uplatOujeme následující pUipomínku: 
ZásadnE nesouhlasíme s vypuštEním bodu bě v čl. 5.1.Ň.5 BUevnovská radiála v 
části Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci; v pUípadE vypuštEní 
tohoto bodu už v]bec nesouhlasíme se zachováním koridoru územní rezervy 
BUevnovské radiály i v jakémkoliv dalším stupni územnE plánovací dokumentace 

 PUipomínka bude částečnE akceptována. 
PUevedení návrhového prvku koridoru BUevnovské radiály do územní rezervy bude 
v rámci zpracování návrhu aktualizace ZÚR provEUeno na základE dopravního 
modelu včetnE dopad] na širší území. Pokud dopravní model potvrdí potUebnost 
BUevnovské radiály bude tento koridor v návrhovém prvku zachován, v opačném 
pUípadE bude tento koridor pUeUazen do územní rezervy. 

22    MČ Praha Ň, starosta Jiné V souladu s ustanovením § Ň5b odst. Ň obecnE závazné vyhlášky hl. mEsta Prahy 
č. 55/Ň000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znEní 
pozdEjších pUedpis] a v souladu se zákonem č. 1Řň/Ň006 Sb., o územním 
plánování a stavebním Uádu v platném znEní, uplatOuje mEstská část Praha Ň k 
pUedložené zprávE o uplatOování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v 
uplynulém období ĚUíjen Ň014 - bUezen Ň017ě následující pUipomínky. 
 
MEstská část Praha Ň opakovanE upozorOuje na skutečnost, že ZUR dostatečnE 
nepUispívají pUedloženou koncepcí celomEstského systému k Uešení velmi 
problematického stavu neúnosné dopravní zátEže centra mEsta. Z hlediska 
mEstské části Praha Ň, Pražské památkové rezervace a území centra mEsta je 
prioritní doUešit koncepci dopravní obsluhy uvnitU mEstského okruhu včetnE 
posílení vnitromEstských dopravních vazeb po místních komunikacích mezi levým 
a pravým bUehem Vltavy, kde jsou současné trasy vedeny témEU výhradnE pUes 
Jirásk]v a Hlávk]v most. Zcela pUetížené úzce obestavEné komunikace a 
magistrála činí mEstskou část Prahu Ň v porovnání se srovnatelnými 
komunikacemi dopravnE a ekologicky nejzatíženEjší´oblastí v celém státE. Tuto 
situaci nem]že výraznE zlepšit jen navrhovaný mEstský okruh a pražský okruh. 
MEstská část Praha Ň nesouhlasí s tím, že je stále opomíjena nutnost Uešení 
místního silničního mostního propojení mezi Prahou 4 a Prahou 5 v území mezi 
Vyšehradem a Barrandovským mostem co nejblíže centru. ůbsence tohoto 
propojení neúnosnE a stále více zatEžuje území památkové rezervace, SJM, ulice 
Žitná, Ječná a Resslova, nebo[ pro intenzivnE zastavovanou oblast Pankráce je 
toto jediná trasa na druhý bUeh do oblasti Smíchova. 

 Nejedná se o pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné vyhlášky 
č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské části 
uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Vzhledem k podrobnosti mEUítka není problematika uvnitU mEstského okruhu 
součástí dokumentace ZÚR. Jak je uvádEno v pUipomínce Uešení místního 
silničního mostního propojení mezi Prahou 4 a Prahou 5 Ueší podrobnEjší územnE 
plánovací dokumentace ĚÚP SÚ hl.m. Prahyě. I nadále se počítá s nutností 
mostního propojení i v pUipravovaném novém územním plánu hl.m. Prahy 
ĚMetropolitní pláně.  

40    MČ Praha Ň0, starosta Jiné 1. Zpráva o uplatOování zásad územního rozvoje Uíká, že musí pUijmout 
aktualizaci, protože je nová PUR. Nová PUR výslovnE Uíká, že dopravní koridory 
jsou vymezeny pouze slovním popisem a nikoliv graficky. ZUR HMP opakovanE 
Uíkají, že varianta SOKP je možná pouze jedna, a to ta, která je pro nE závazná z 
PUR. Nyní už PUR žádnou závaznou variantu neznají. Požadujeme proto 
zpracování posouzení místnE odlišných variant silničního okruhu kolem Prahy na 
rozhraní Hlavního mEsta Prahy a StUedočeského kraje. Hlavním kritériem 
posouzení bude účinnost pUevedení tranzitní silniční dopravy mimo intenzivnE 
zastavEné části mEsta a účelná distribuce zdrojové a cílové dopravy v širší 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
Variantní Uešení vedení SOKP nebude součástí Zprávy ani následné aktualizace. 
Zpráva je v souladu s textovou částí PÚR v platném znEní čl. řř - "Silniční okruh 
kolem Prahy ĚPražský okruhě propojuje na rozhraní Hlavního mEsta Prahy a 
StUedočeského kraje jednotlivé mezinárodní a republikové trasy do Prahy." 
Dopravní koncepce hl.m. Prahy v souvislosti s vymezením Silničního okruhu kolem 
Prahy Ědále jen "SOKP"ě a jeho doprovodných staveb ĚmimoúrovOových kUižovatek 
a pUivadEč]ě se nezmEnila, Hlavní mEsto Praha i nadále trvá na vymezení SOKP 
dle platných ZÚR hl.m. Prahy, vymezující koridor SOKP v souladu s čl. řř PÚR 
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metropolitní oblasti zahrnující i odpovídající část StUedočeského kraje. D]slednE 
budou aplikovány požadavky na součást TEN-T. 
 
Od]vodnEní: 
Požadavek zpracování alternativní varianty SOKP v trase plánovaného 
aglomeračního okruhu byl MČ Praha Ň0  kontinuálnE uplatOován již v minulosti pUi 
projednávání územnE plánovací dokumentace – viz napU. usnesení RMČ 
Usnesení č. ňř/Ň.ř/15 k návrhu ůktualizace č. 1 ZÚR, a to z d]vodu 
nedostatečného vyhodnocení negativních dopad] zámEru SOKP na obyvatele a 
životní prostUedí mEstské části a nedostatečného posouzení variant. ů to i s 
odkazem na Politiku územního rozvoje, podle které je d]vodem vymezení SOKP 
PUevedení tranzitní silniční dopravy mimo intenzivnE zastavEné části mEsta, což 
není v současné trase zcela naplnEno, naopak obyvatel]m okrajových mEstských 
částí hrozí zvýšení hlukové a emisní zátEže. MČ Praha Ň0 nemá za to, že 
pUedchozí její pUipomínky byly UádnE vypoUádány, a proto tuto pUipomínku 
uplatOuje znovu. 
 

ČR v platném znEní. Proces vymezení koridoru SOKP v platném znEní ZÚR hl.m 
Prahy, byl potvrzen rozsudkem Nejvyššího správního soudu v BrnE. 
StUedočeský kraj ve své probíhající aktualizaci č. Ň ZÚR vymezuje navazující části 
koridoru SOKP v souladu s platnými ZÚR hl.m. Prahy. 
 
 

40    MČ Praha Ň0, starosta Jiné Ň. Požaduje sjednotit podmínky pro další rozhodování v území a pro zpracování 
podrobnEjší plánovací dokumentace pro celou trasu SOKP. 
 
Od]vodnEní: 
ZÚR rozvoje konkrétnE upravují, že vedení severozápadní části Pražského 
okruhu v zastavEném území Suchdola bude v tunelu. V pUípadE napU. 
jihovýchodní části však takto konkrétní nejsou – trasu upravují mnohem 
obecnEjším textem s úseky v záUezu, nebo použití vhodných terénních úprav 
podél trasy, s cílem snížit negativní vlivy provozu Ězejména hlukuě na okolní 
území. Tešení mostních objekt] pUes údolí se zUetelem na jejich vhodné 
začlenEní do pUímEstské krajiny a Uešení tunelových úsek] pro zmírnEní 
bariérového efektu stavby v území, zahrnutí výsadby pás] zelenE podél 
komunikací. Takové rozdíly považujeme za ned]vodné, znevýhodOující subjekty v 
území, kde je vedení Uešeno obecnEji. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
V podmínkách pro následné rozhodování o zmEnách v území , nejsou pro 
jednotlivé části SOKP v textu formulovány podmínky rozdílnE. Podmínky pro 
jednotlivé úseky jsou formulovány v souvislosti se stávajícím stavem území a 
konfigurací terénu. 

40    MČ Praha Ň0, starosta Jiné ň. Pokud má být novE stanoven koridor trasy vysokorychlostní trati ĚVRTě na 
území MČ Praha Ň0 nebo v jeho tEsném sousedství, požaduje zpracování 
variantního Uešení a tunelového vedení trasy až na hranici HMP. 
 
Od]vodnEní: 
Pokud má dojít na základE Politiky územního rozvoje k upUesnEní trasy VRT 
Praha – Brno, považujeme pUedevším vzhledem k zásahu do oblasti NůTURů 
Ň000 Blatov a Xaverovský háj potUebné variantní posouzení této trasy s tím, že by 
na území HMP mEla vést celá v tunelu. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Uvedený koridor uzemní rezervy vysokorychlostní trati VRT Praha - Brno není na 
základE PÚR Zprávou mEnEn. 
Vzhledem k tomu, že nyní probíhá na MD ČR zpracování studie proveditelnosti 
této tratE VRT a pUedpokládané výsledky studie budou známy až na konci roku 
Ň01Ř, nebude v dokumentaci ZÚR tato tra[ mEnEna. Pokud vyplyne z této studie 
nutnost odlišného vymezení koridoru této tratE, bude zapracováno následnE dle 
požadavku a podklad] MD ČR do dokumentace ZÚR hl.m. Prahy. 

40    MČ Praha Ň0, starosta Jiné 4. Nesouhlasí s vypuštEním koridoru územní rezervy Vysočanské radiály. 
 
Od]vodnEní: 
Doporučujeme ponechat v ZÚR územní rezervu Vysočanské radiály, nebo[ v 
opačném pUípadE by došlo k ned]vodnému pUerušení propojení Silničního okruhu 
a MEstského okruhu, v jehož d]sledku opEt m]že vzr]st zatížení na ostatních 
komunikacích a k nim pUilehlých obytných územích. Vysočanská radiála v celé 
délce spoluvytváUela dopravní koncepci HMP. MČ Praha Ň0 není známo, zda bylo 
prokazováno ĚdopravnE-inženýrskou studiíě, zda amputací části této radiály bude i 
v budoucnu zajištEno funkční dopravní Uešení HMP. 

 PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] celomEstského systému v d]sledku 
provEUení vybraných radiál dopravními modely a vývoji zatížení jednotlivých 
komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
Územní rezerva Vysočanské radiály v úseku Kbelská – Balabenka nebude již dále 
sledována, dojde k využívání stávající komunikační sítE. 

40    MČ Praha Ň0, starosta Jiné 5. ProvoznE problémové území pr]myslové zóny Horní Počernice Ětj. zastavEné 
území MČ Praha Ň0 nacházející se severnE od železniční trati Lysá nad Labem – 
Praha Vysočany, na východE pak ohraničené ul. Cirkusová a na západE pak 
Pražským okruhemě vymezit jako novou specifickou oblast a pro toto území 
stanovit podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území: 
a. UmístEní nových staveb a zmEny stávajících staveb vyjma staveb dopravní a 
technické infrastruktury podmínit realizací nového dopravního napojení tohoto 
území z nadUazené komunikační sítE 
a dále pro toto území stanovit následující úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací 
dokumentaci: 
a. Vymezit další dopravní napojení tohoto území z D10 
b. Stanovit prostorové regulativy Ěmíra využití území, zastavEnost, plochy zelenEě i 
v oblastech, kde dosud nejsou územním plánem stanoveny 
c. Vymezit koridor dalšího pEšího propojení oblasti s obytným územím Horních 
Počernice ĚpUes železniční tra[ě 
d. Tešit dopravní napojení území novou komunikací paralelní s ul. Náchodskou 
na VPS 70/DK/14 - Praha 14 - komunikační propojení Ocelkova - Lipnická 
 
Od]vodnEní: 
MČ Praha Ň0 vnímá pr]myslovou zónu Horní Počernice Ětj. zastavEné území MČ 
Praha Ň0 nacházející se severnE od železniční trati Lysá nad Labem – Praha 
Vysočany, na východE pak ohraničené ul. Cirkusová a na západE pak Pražským 
okruhemě, jakožto jednu z nejvEtších logistických zón v ČR jako provoznE 
problémové území, a to v nadregionálním mEUítku. Toto území mimo jiné generuje 
značnou dopravní zátEž, pUičemž je nedostatečnE dopravnE napojené na 
nadUazenou komunikační sí[ a jiné sbErné komunikace; nedostatečné je i jeho 
pEší napojení na zbylou část Horních Počernic, dále čerpá velkou část z kapacity 
technické infrastruktury. Jeho vyznačení jako provoznE problémové území MČ 
pUipomínkovala i do poslední aktualizace ÚůP. ůčkoliv tento typ specifické oblasti 
Ětedy pr]myslová zónaě není v současných ZÚR obsažen, domníváme se, že 
dané území generuje takové problémy, které si takové vnímání tohoto území v 
ZÚR zaslouží. Problémy k Uešení ĚpUedevším ty dopravníě pak smEUujeme jak pro 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Vymezení nové specifické oblasti není pUedmEtem návrhu Zprávy, potUeba 
vymezení nové specifické oblasti nevyplynula ani z podrobnEjších pr]zkum] a 
rozbor] ĚÚůP hl.m. Prahyě. 
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stanovení podmínek pro následné rozhodování o zmEnách v území, tak i pro 
úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci. 

40    MČ Praha Ň0, starosta Jiné 6. Požaduje doplnit text Zásad územního rozvoje HMP v písm. fě odstavec 2.2.3 
Koncepce dopravní infrastruktury VytváUet podmínky pro další rozvoj systému 
záchytných parkoviš[ P+R pUedevším u kapacitních kolejových systém] veUejné 
dopravy Ěmetro, železniceě, o text pUičemž v pUípadE železnic preferovat jejich 
vznik ve spolupráci se StUedočeským krajem až za hranicemi HMP ĚnapU. 
MstEtice, Zelenečě. Spolu se systémem záchytných parkoviš[ vytváUet i podmínky 
pro službu B+R Ěbike and rideě. 
 
Od]vodnEní: 
MČ Praha Ň0 navrhuje z d]vod] nezatahování individuální dopravy na území 
HMP preferovat umis[ování parkoviš[ P + R až vnE území HMP Ětedy v pUípadE 
jejich návaznosti na železniční dopravuě. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
ZÚR hl.m. Prahy nemohou určovat podmínky pro území StUedočeského kraje. 
Tuto podmínku mohou obsahovat ZÚR StUedočeského kraje a je možné ji uplatnit 
v rámci projednání aktualizace ZÚR SK. 

40    MČ Praha Ň0, starosta Jiné 7. Požaduje v Zásadách územního rozvoje HMP v části 11 Stanovení požadavk] 
nadmístního významu na koordinaci územnE plánovacích činností a na Uešení v 
územnE plánovací dokumentaci pro vymezené části hlavního mEsta Prahy 
požadavek "preferovat v centrální části mEsta kvalitativní zmEny pUed 
kvantitativními" neomezovat pouze na centrální část mEsta. 
 
Od]vodnEní: 
Není d]vod, proč požadavek preferovat kvalitativní zmEny pUed kvantitativními 
stanovovat pouze pro centrální části mEsta. Hodnoty, které si zasluhují ochranu, 
lze nalézt i mimo toto území, napU. v nEkterých územích historických jader 
bývalých samostatných obcí, v okolí kulturních a pUírodních památek, atd. 

 PUipomínka je bezpUedmEtná. 
Požadavek je v souladu s návrhem Zprávy viz. kapitola eě bod Ř. 
 

40    MČ Praha Ň0, starosta Jiné Ř. Požaduje vymezení nových veUejnE prospEšných staveb ĚVPSě 
a. PUestavba liniového vedení VVN VŇ05/Ň06 mezi transformovnami Malešice a 
Čechy StUed na dvojité vedení Ňx400 kV ĚzámEr ČEPS, a.s.ě, a to ve variantním 
Uešení a v zemi. 
b. Kanalizační sbErač propojující povodí PČOV Svépravice na ÚstUední čistírnu 
odpadních vod. 
c. ůlespoO jako prostorovou rezervu Uešit další prodloužení metra trasy B s 
konečnou stanicí za hranicí stávajícího zastavEného území MČ Praha Ň0. 
 
Od]vodnEní: 
MČ Praha Ň0 navrhuje v ZÚR vymezit další veUejnE prospEšné stavby 
nadmístního významu, a to trasu vedení VVN Ňx400 kV ĚzámEr ČEPS, a.s. na 
pUestavbu stávajícího vedení VŇ05/Ň06 mezi transformovnami Malešice a Čechy 
StUedě a trasu kanalizačního sbErače pro pUepojení pobočné ČOV Svépravice na 
ÚstUední čistírnu odpadních vod ĚpUipravovaná investice HMPě. Dále MČ Praha Ň0 
žádá o Uešení dalšího prodloužení trasy metra B, a to alespoO formou prostorové 
rezervy. Sleduje se tak snížení zátEže z individuální dopravy návštEvník] 
pUedevším ze StUedočeského kraje, kteUí by ještE pUed stávajícím zastavEným 
územím HMP odložili své automobily na parkovišti P + R a dále pokračovali 
komfortnE metrem. 

 PUipomínky nebudou akceptovány. 
ůd a. K uvedenému zámEru nemá poUizovatel ani zpracovatel žádné relevantní 
podklady. Jedná se o výhledový zámEr ČEPS, který jako oprávnEný investor zatím 
neuplatnil, a to ani ve zpracovávané ůktualizaci č.ň ZÚR hl.m. Prahy, která Ueší 
problematiku technické infrastruktury Ěelektrické vedeníě. 
Ukládání vedení ZVN 400 kV do zemE se v našich podmínkách dosud nerealizuje. 
Z d]vod] komplikovaného trasování a obrovských investičních náklad]. 
ůd b. Vzhledem k podrobnosti mEUítka ZÚR není problematika napojování 
pobočných ČOV na mEstský kanalizační systém v dokumentaci Uešena. 
ůd c. Žádné plánovací ani strategické úvahy nepočítají s prodlužováním trasy 
metra B smErem na území MČ Praha Ň0, která má velmi dobré napojení na 
kolejovou dopravu ve formE železnice. 

23    MČ Praha ň, starosta Nesouhlas Návrh zprávy o uplatOování ZÚR HMP navrhuje aktualizaci platných zásad, 
respektive pUijetí zásad nových. 
Z pohledu územního plánování a zásadních problém] a zájm] MČ Praha ň 
zpráva nereflektuje v]bec dokončení MEstského okruhu ve východním segmentu 
anebo je reflektuje nedostatečnE, konkrétnE transformaci Nákladového nádraží 
Žižkov. 

 PoUizovatel bere požadavek na vEdomí. 
Vzhledem k obsahu Zprávy se jedná o nepochopení ze strany MČ. 
Ve ZprávE jsou uvedené zámEry, které jsou pUedmEtem projednávané aktualizace. 
Nejedná se o poUízení nových ZÚR hl.m. Prahy, ale o aktualizaci stávajících, 
vyplývajících ze Zprávy. 
Problematika MEstského okruhu je v platných ZÚR hl.m. Prahy obsažena a Uešena 
a není ji nutné mEnit. 
 
 

23    MČ Praha ň, starosta Jiné 1ě Kapitola bě Problémy k Uešení v ZÚR vyplývající z územnE analytických 
podklad] totiž Ěmimo dalších „Problém] k Uešení nástroji územního plánování“ 
provedeného v kapitole 1111 ň. ůktualizace ÚůP hl. m. Prahy“ nepracuje Ěmezi 
„problémy k Uešení nástroji územního plánování“ě s tímto odstavcem: 
- neexistence značné části Pražského okruhu zp]sobuje pUetrvávající zatížení 
území mEsta tranzitní automobilovou dopravou; 
PUestože v aktualizaci ÚůP je uvedeno celkem 1Ň okruh] problém] k Uešení v 
územnE plánovacích dokumentacích, zabývá se návrh aktualizace ZÚR bez 
vysvEtlení pouze jedním z problém]. Zásadní je neúnosné pUetížení dopravní sítE 
v okolí ulice Jana Želivského. 
 
MČ Praha ň proto požaduje, aby aktualizace ZÚR byla k tomuto problému 
doplnEna a podrobnE rozpracována. 

 Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE bude kapitola vEnující se problematice ÚůP dopracována. 
Do Zprávy budou z ÚůP doplnEny problémy, které je možné Uešit v mEUítku ZÚR 
hl.m. Prahy. 

23    MČ Praha ň, starosta Jiné Ňě Kapitola eě „Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR, 
vč. Požadavk] na VVURÚ, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro 
zpracování nových ZÚR, vč. Požadavk] na VVURÚ“ v odst. ň. „Vymezení 
nadmístních rozvojových oblastí a nadmístních rozvojových os, které svým 
významem pUesahují více mEstských částí HMP“, uvádí: 
„V čl. ň.Ň.5. Nákladové nádraží Žižkov ĚT/5ě části Požadavky na využití nahradit 
slovo „asanaci“ slovem „transformaci“, dále vynechat slovo „polyfunkční“; v části 
Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území bod cě nahradit textem: 
„dbát na odpovídající vymezení park] a jejich napojení“, v části Úkoly pro 
podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci doplnit v bodE bě slova „navrhnout 
pUimEUený rozsah oblasti“. 
 
Z návrhu úprav výše uvedeného nevyplývá pUesný zámEr k provedení tEchto 
úprav, není nikterak od]vodnEn a jeví se nesystémový a nekomplexní. Rozvoj 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Uvedené navrhované zmEny nejsou nesystémové a byly navrženy s ohledem na 
zkušenosti s uplatOováním ZÚR. Jedná se o úpravu terminologie na základE 
aktualizace stavebního zákona a jeho provádEcích vyhlášek. 
Slovní spojení týkající se polyfunkčnosti nebude odstranEno, ale pUeformulováno 
na smíšené využití. 
Limity území budou respektovány. 
Kapitola ÚůP bude ve ZprávE doplnEna. 
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širší lokality NNŽ musí vymezit a lokalizovat dostatečné plochy pro veUejné 
vybavení, stanovit požadavky na doplnEní infrastruktury včetnE jejích koridor]. 
Vše uvedené je nutno vymezit s ohledem na limity nár]stu využití území 
Ěobyvatel, byt], dopravních pohyb], hlukových a jiných imisních zátEžíě. 
Platné ÚůP HMP v kapitole 1111 konstatují v problémech k Uešení ÚPD vznik 
monofunkčních zón, deformujících pUirozené mEstské prostUedí a generující 
zvýšené nároky na dopravní obsluhu. 
Pro MČ Praha ň je uvedená problematika zásadní a proto požaduje, aby v 
pUípadné aktualizaci ZÚR byla doplnEna a podrobnE rozpracována. 

23    MČ Praha ň, starosta Jiné Výše uvedené pUipomínky k „Návrhu zprávy o uplatOování Zásad územního 
rozvoje HMP v uplynulém období ĚUíjen Ň014 – bUezen Ň017ě včetnE veUejné 
vyhlášky – oznámení“ považujte za „zásadní pUipomínky“ mEstské části Praha ň. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 

24    MČ Praha 4, starosta Nesouhlas Stanovisko MČ Praha 4 ke ZprávE o uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém 
období ĚUíjen Ň014 - bUezen Ň017ě 
Usnesení Ř. zasedání ze dne 1ř. 4. Ň017 číslo ŘR-ň41/Ň017 ke ZprávE o 
uplatOování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém období ĚUíjen Ň014 
— bUezen Ň017ě 
Rada mEstské Části Praha 4 - I. zásadnE nesouhlasí se Zprávou o uplatOování 
Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém období ĚUíjen Ň014 — bUezen 
Ň017ě z níže uvedených d]vod]: 
 
1ě Zpráva nesplOuje zákonné požadavky na obsah zprávy uplatOováni zásad 
územního rozvoje dle § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. o územnE analytických 
podkladech, územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE 
plánovací činnosti. Neobsahuje Uádné zhodnocení stávajícího stavu, vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období a neobjasOuje d]vody pro 
poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 

 Nejedná se o stanovisko, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné vyhlášky 
č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské části 
uplatOují požadavky ke ZprávE. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Návrh Zprávy je zpracován v souladu s platnými právními pUedpisy. 
Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
 
 

24    MČ Praha 4, starosta Nesouhlas Ňě Z návrhu částí stávajících ZÚR hl. m. Prahy určených k aktualizaci je zUejmý 
nahodilý výbEr požadavk] na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy bez rozeznatelné 
koncepce a smEUování dalšího vývoje ZÚR hl. m. Prahy a pUipravovaného 
Metropolitního plánu. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
VýbEr navrhovaných zmEn není nahodilý a byl proveden s ohledem na zkušenosti 
s uplatOováním ZÚR hl.m.Prahy. 
U ostatních koncepcí ZÚR hl.m. Prahy nebyly na základE vyhodnocení jejich 
uplatOování shledány d]vody k jejich zmEnám. Proto nejsou ve ZprávE uvádEny. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z d]vodu, že oba stupnE územnE plánovací 
dokumentace hl.m. Prahy zpracovává totožný projektant, bylo v návrhu Zprávy 
pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, kde k tomu byly 
odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost procesu 
aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 

24    MČ Praha 4, starosta Nesouhlas ňě PUistoupení k aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy v dobE, kdy je současnE poUizován 
Metropolitní plán, není opodstatnEné. Navrhované zásadní zásahy do stávající 
celomEstské koncepce mohou zp]sobit pr]tahy pUi projednání aktualizace ZÚR hl. 
m. Prahy a narušit tak i proces poUízení Metropolitního plánu, který musí být s 
nadUazenou územnE plánovací dokumentací v souladu.  

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
Ve ZprávE se pUevážnE jedná o úpravu terminologie na základE aktualizace 
stavebního zákona a jeho provádEcích vyhlášek. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, zUízenou pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních 
dokument] mEsta. Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR 
Praha, pUíspEvková organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, je 
kontinuita zaručena. Územní plán hl.m. Prahy - Metropolitní plán musí být s 
nadUazenou územnE plánovací dokumentací v souladu. 

24    MČ Praha 4, starosta Nesouhlas 4ě MČ Praha 4 nesouhlasí se zrušením zásadní kapitoly Ň ZÚR hl. m. Prahy - 
Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy, ve které jsou definovány základní 
principy rozvoje hl. m. Prahy a ochrany jeho kulturních, pUírodních, civilizačních 
hodnot a celomEstského systému zelenE. Od]vodnEní, že jsou tyto obecné 
zásady obsaženy v jiných dalších kapitolách ZÚR hl. m. Prahy, není pravdivé. 
Další kapitoly se již zabývají konkrétními rozvojovými či jinými specifickými 
oblastmi a obecné zásady urbanistické koncepce, koncepce dopravní a technické 
infrastruktury a hospodáUského rozvoje aplikovatelné na celé území hl. m. Prahy 
nejsou v jiných částech ZÚR hl. m. Prahy zmínEny. 

 Požadavek bude akceptován. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

24    MČ Praha 4, starosta Nesouhlas 5ě MČ Praha 4 nesouhlasí se zrušením vybraných rozvojových oblastí zelenE. 
Rušené oblasti se nacházejí v okrajových částech Prahy v území uvažovaného 
zeleného pásu/prstence kolem Prahy. Idea zeleného pásu kolem Prahy je v 
platných ZÚR hl. m. Prahy vymezena formou zelených klín], zelených os a 
rozvojových oblastí zelenE. Navrhovanou zmEnou bude popUena tato idea, 
pUestože ve Strategickém plánu hl.m. Prahy, aktualizace Ň016 je definován 
požadavek pokračovat v realizaci zeleného pásu kolem Prahy. 

 Požadavek bude akceptován. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 

24    MČ Praha 4, starosta Nesouhlas 6ě MČ Praha 4 nesouhlasí s rušením požadavk] na územní plán v rozvojových a 
transformačních oblastech. Požadujeme, aby tyto požadavky byly provEUeny v 
rámci projednání Metropolitního plánu. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek MČ v ZÚR hl.m. Prahy v této formulaci není obsažen. 
O poUízení územního plánu rozhoduje ZHMP dle §Ř zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. 
stavební zákon. 
Není možné stanovit v dokumentaci ZUR. 
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24    MČ Praha 4, starosta Nesouhlas 7ě MČ Praha 4 nesouhlasí s potUebou provEUení vymezení územního systému 
ekologické stability na nadregionální a regionální úrovni bez Uádného od]vodnEní 
potUeby tohoto provEUení 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 

25    MČ Praha 5, starosta Jiné Zasíláme Vám pUipomínky MČ Praha 5 k Návrhu zprávy o uplatOování ZÚR HMP 
v uplynulém období ĚUíjen 2014 - bUezen Ň017ě, včetnE veUejné vyhlášky 
oznámení, který jsme obdrželi dne 15.0ň.Ň017. 
MČ Praha 5 ĚMČě považuje ZUR hl. m. Prahy za velmi kvalitní nástroj územního 
plánování a je pUesvEdčena o jeho prospEšnosti. 
MČ nepodporuje snahy o razantní zjednodušení či dokonce likvidaci stávajících 
ZUR a domnívá se, že v rámci pUipravované aktualizace by zásahy do textu mEly 
být minimální a vždy pUesvEdčivE zd]vodnEné. MČ se domnívá, že prioritním 
hlediskem pUipravované aktualizace ZUR by mElo být vytvoUení podmínek pro 
včasné dokončení nového územního ĚMetropolitníhoě plánu Prahy bez zbytečných 
pr]tah]. 
MČ se domnívá, že razantní zásahy mohou zp]sobit komplikace pUi projednání 
aktualizace ZUR, a tím i pr]tahy pUi poUizování nového územního ĚMetropolitníhoě 
plánu Prahy. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Ve ZprávE se pUevážnE jedná o úpravu terminologie na základE aktualizace 
stavebního zákona a jeho provádEcích vyhlášek. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, je kontinuita zaručena. 
Územní plán hl.m. Prahy - Metropolitní plán musí být s nadUazenou územnE 
plánovací dokumentací v souladu. 
 
 

25    MČ Praha 5, starosta Jiné PTIPOMÍNKY MČ PRůHů 5 KE KůPITOLE aě 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na základE 
kterých byly ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení 
pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území 
1. Část zprávy o vyhodnocení uplatOování ZÚR se omezuje na Ěneúplnýě výčet 
dokumentací poUízených na úrovni celé Prahy a ČR a zmEny legislativy Ětj. 
aktualizace ÚůP hl. m. Prahy, která není veUejnE k dispozici; aktualizace č. 1 PÚR 
ČR; novela vyhl. 500/Ň006.ě. 
Kapitola se nevyjadUuje ke zkušenostem o uplatOování ZÚR pUi poUizování zmEn 
ÚP SÚ hl. m. Prahy, poUizováním ÚPP a pUi rozhodování v území. Dovolujeme si 
tímto upozornit, že na území MČ Prahy 5: 
aě Docházelo a dochází k realizacím úkol] pro podrobnEjší územnE plánovací 
dokumentaci ň.1.Ň Ěrozvojová oblast O/Ň Barrandov-Slivenec); 3.2.7 
Ětransformační oblast Smíchovské nádraží, T/7ě; ň.4.Ň ĚOsa Radlice - Západní 
MEsto – Zličín, O/Ňě; a 5.1.Ň.6 ĚRadlická radiálaě a to zmEnami ÚP SÚ hl. m. 
Prahy a pUi poUizování Územních a urbanistických studií jak v gesci MČ, tak i ve 
spolupráci s MHMP a IPR Praha. 
bě Dochází k realizacím zámEr] podléhajících podmínkám pro následné 
rozhodování v území z kap. ň.1.Ň; ň.Ň.7; ň.4.Ň; 4.1; 4.ň.4; a 4.5 a obecným 
zásadám územního rozvoje Prahy Ěkap. Ň.ě 
cě Území MČ Prahy 5 bylo ovlivnEno zprovoznEním tunelového komplexu Blanka. 
V kapitole aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy proto postrádáme 
vyhodnocení uplatOování ZÚR pUi poUizování zmEn ÚP SÚ hl. m. Prahy, pUi 
rozhodování v území a vyhodnocení dopad] realizací na udržitelný rozvoj území. 
 
PTIPOMÍNKů: 
Požadujeme doplnEní kapitoly aě o vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy na 
území MČ Prahy 5. Tuto pUipomínku považuje MČ Praha 5 za zásadní. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude akceptován. 
Do Zprávy bude doplnEno vyhodnocení uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém 
období. 
 
 
 

25    MČ Praha 5, starosta Jiné PTIPOMÍNKY MČ PRůHů 5 KE KůPITOLE cě 
Vyhodnocení souladu ZÚR s Politikou územního rozvoje ČR 
1. Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v kap. C zmiOuje dva koridory z PÚR, 
které by vzhledem ke geografické poloze MČ Prahy 5 mohly zasahovat na území 
MČ Prahy 5. VR železniční koridor PlzeO-Praha a konvenční železniční koridor C-
E40a Beroun Praha. 
Z textace kapitoly cě není zUejmé, zda výše zmínEné koridory vyvolají zmEny ZÚR 
na území MČ Prahy 5. 
 
PTIPOMÍNKů: 
Požadujeme jednoznačné vyjádUení, zda výše zmínEné koridory železniční 
dopravy vyvolají zmEny stávajících ZÚR na území MČ Praha 5 a jejich 
zapracování do úkol] pro podrobnEjší ÚPD v dotčených transformačních a 
specifických oblastech. Tuto pUipomínku považuje MČ Praha 5 za zásadní. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky nebudou akceptovány. 
Železniční koridory jsou ve stávajících ZÚR hl.m. Prahy Uešeny a upUesnEní se 
netýká území MČ Praha 5. Nejedná se o upUesnEní vymezení koridor], ale 
dochází pouze k upUesnEní názvu a d]vod] vymezení dle platné PÚR. 

25    MČ Praha 5, starosta Jiné PTIPOMÍNKY MČ PRůHů 5 KE KůPITOLE eě 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR vč. požadavk] na 
VVURÚ, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování nových 
ZÚR, vč. požadavk] na VVURÚ 
1.Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v kap. eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy v bodech 3., 4., 5., a 6. (s. 5 – řě obsahuje požadavky na konkrétní 
formulační zmEny v jednotlivých kapitolách ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1. Tyto požadavky nejsou zd]vodnEny, není zUejmé, zda a jak se 
vztahují k vyhodnocení uplatOování ZUR v minulém období. 
 
PTIPOMÍNKů: 
Požadujeme, aby úpravy textové části ZÚR hl. m. Prahy byly zd]vodnEny 
výsledky vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a jejich konkrétní formulace 
byly pUedmEtem procesu poUizování aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. Tuto 
pUipomínku považuje MČ Praha 5 za zásadní. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Do Zprávy bude doplnEno vyhodnocení uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém 
období. 
Jedná se o úpravu terminologie na základE aktualizace stavebního zákona a jeho 
provádEcích vyhlášek. 
 

25    MČ Praha 5, starosta Jiné Ň. Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v kap. eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy navrhuje bez náhrady zrušit kapitolu Obecné zásady územního rozvoje 
hl. m. Prahy s od]vodnEním, že obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 
jsou obsaženy v ostatních konkrétních kapitolách ZÚR hl. m. Prahy. MČ Praha 5 
je toho názoru, že kapitola Obecných zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
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kodifikuje základní principy rozvoje hlavního mEsta a ochrany jeho hodnot i mimo 
zvláš[ vymezené oblasti a koridory. Kapitolu Obecných zásad rozvoje hl. m. Prahy 
proto MČ Praha 5 považuje za jednu ze základních kapitol ZÚR hl. m. Prahy 
zajiš[ujících soulad ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami PÚR ČR. ZároveO 
Obecné zásady udávají základní podmínky pro soulad ZUR s územním plánem 
Prahy. 
 
PTIPOMÍNKů: 
Požadujeme, aby byla kapitola Ň. Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 
zachována a pUípadné formulační zmEny byly zapracovány v pr]bEhu poUizování 
aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. Tuto pUipomínku považuje MČ Praha 5 za zásadní. 

Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 
 
 

25    MČ Praha 5, starosta Jiné ň. Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v kap. eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy Navrhuje v článku 4.5 SN Údolní niva Vltavy a Berounky Zásadním 
zp]sobem zmEnit textaci bodu fě podmínek pro následné rozhodování v území 
vypuštEním požadavku na ochranu „panoramatu mEsta“ a vypuštEní bodu bě 
úkol] pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci „navrhnout vhodnou míru a 
skladbu rekreačních a doplOkových aktivit vázaných na vodu”. MČ Praha 5 je toho 
názoru, že panorama mEsta je jednou ze základních významných hodnot území 
MČ a rekreační aktivity ve vazbE na Ueku jsou jedním z jejích nevyužitých 
potenciál]. Dovolíme si v tomto kontextu upozornit na to, že IPR se v posledních 
letech možnostem rekreačního využití vltavských nábUeží vEnuje. 
 
PTIPOMÍNKů: 
Požadujeme, aby článek 4.5 SN Údolní niva Vltavy a Berounky z]stal principiálnE 
nezmEnEn. Tuto pUipomínku považuje MČ Praha 5 za zásadní. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
V odstavci – Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci: 
b) tento bod bude odstranEn. Nelze toto Uešit v rámci celé oblasti SN. Podmínka je 
již obsažena v bodE aě 
fě text týkající se: „ochrana panoramatu mEsta" bude z kapitoly 4.5. odstranEn. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou zásadu bude uvedený text součástí 
kapitoly 2 - Obecné zásady. - fě ochrana prostorového charakteru nábUeží a 
pr]hled] podél toku. 
 

25    MČ Praha 5, starosta Jiné 4. Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v kap. eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy navrhuje úpravy v čl. ň.1.Ň. R/Ň Barrandov – Slivenec ZÚR hl. m. Prahy 
ve znEní aktualizace č. 1. Navrhované zmEny Ěvypustit body cě a dě v úkolech pro 
podrobnEjší územnE plánovací dokumentaciě ruší úkoly pro podrobnEjší ÚPD 
„ovEUit možnosti povrchového odtoku deš[ových vod“ a „navrhnout 
protipovodOová opatUení nestavebního charakteru“. Navrhované zmEny jsou podle 
našeho názoru v rozporu s čl. Ň5 PÚR ČR. Podle našich zkušeností je vyUešení 
infrastruktury zajiš[ující bezpečné odvádEní deš[ových a splaškových vod je s 
ohledem na pUírodní oblast Prokopského údolí jedním ze základních pUedpoklad] 
rozvoje oblasti R/2. 
 
PTIPOMÍNKů: 
Požadujeme, aby byl požadavek na vyUešení bezpečného a krajinotvorného 
nakládání s deš[ovými vodami v oblasti R/Ň podrobnEjší územnE plánovací 
dokumentací zachován. Tuto pUipomínku považuje MČ Praha 5 za zásadní. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových oblastí. 
ProtipovodOová opatUení nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v krajinE, 
uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. V 
intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
 

25    MČ Praha 5, starosta Jiné 5. Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v kap. eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy navrhuje úpravy v čl. ň.1.ň. R/ň Západní MEsto ZÚR hl. m. Prahy ve 
znEní aktualizace č. 1. Navrhované zmEny Ěvypustit body dě a eě v úkolech pro 
podrobnEjší územnE plánovací dokumentaciě ruší úkoly pro podrobnEjší ÚPD 
„Uešit odvádEní deš[ových vod“ a „zohlednit protipovodOovou ochranu MČ 
Teporyje a provEUit možnosti tzv. mEkkých, pUírodE blízkých drobných 
protipovodOových opatUení“. Navrhované zmEny jsou podle našeho názoru v 
rozporu s čl. Ň5 PÚR ČR. Území MČ Prahy 5 se nachází po proudu od oblasti 
navrhované zmEny. MČ Praha 5 se obává, že neUešení odtokových pomEr] v 
horních částech povodí Dalejského potoka m]že ohrozit části MČ Praha 5 a 
významnou rekreační oblast Prokopského údolí. 
 
PTIPOMÍNKů: 
Požadujeme, aby byl požadavek na vyUešení bezpečného a krajinotvorného 
nakládání s deš[ovými vodami v oblasti R/ň podrobnEjší územnE plánovací 
dokumentací zachován. Tuto pUipomínku považuje MČ Praha 5 za zásadní. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových oblastí. 
ProtipovodOová opatUení nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v krajinE, 
uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. V 
intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
 

25    MČ Praha 5, starosta Jiné 6. Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v kap. eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy navrhuje úpravy v čl. ň.Ň.7 T/7 Nádraží Smíchov navrhuje v úkolech pro 
podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci kromE terminologických zmEn 
vypustit bod dě „Uešit návrh technických opatUení a rekonstrukcí na stokové síti 
Ěhlavní sbErače I a IIě koordinovanE菜  a v souladu s novým generelem odvodnEní”. 
MČ Praha 5 je toho názoru, že Uešení napojení transformačního území na 
stokovou sí[ je jedním ze základních pUedpoklad] rozvoje transformační oblasti. 
Dovolujeme si v této souvislosti upozornit na to, že v nedávné dobE byla na území 
transformační oblasti poUízena zmEna ÚP SÚ hl. m. Prahy. V souvislosti s 
rozvojem oblasti je nezbytné znát náklady na obnovu sítí TI vyvolanou realizacemi 
zámEr] v transformační oblasti za účelem spravedlivého rozložení investičních 
náklad] mezi jednotlivé aktéry v území. 
 
PTIPOMÍNKů: 
Požadujeme, aby byl bod dě v úkolech pro podrobnEjší územnE plánovací 
dokumentaci v čl. ň.Ň.7 T/7 zachován. Tuto pUipomínku považuje MČ Praha 5 za 
zásadní. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Tento požadavek je v ponechávané v rámci kapitoly č. Ň. nebude opakován v 
rámci jednotlivé transformační oblasti. 
Tento konkrétní bod není možné Uešit úkoly pro územní plánování. 
 
 

25    MČ Praha 5, starosta Jiné 7. Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v kap. eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy navrhuje v článku ň.4.Ň O/Ň Osa Radlice – Západní MEsto – Zličín 
zmEnit textaci bodu fě úkol] pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci. MČ 
Praha 5, která se nachází ve spodní části povodí, ve které je vodoteč odvodOující 
území rozvojové osy zatrubnEna, považuje za nezbytné zachovat povinnost 
podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci vytvoUit podmínky a/nebo procesy 
pro Uešení bezpečného odvedení pUívalových deš[]. 
 
PTIPOMÍNKů: 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových oblastí a os. 
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Požadujeme, aby byl bod fě v úkolech pro podrobnEjší územnE plánovací 
dokumentaci v čl. ň.4.Ň O/Ň zachován. Tuto pUipomínku považuje MČ Praha 5 za 
zásadní. 

 

25    MČ Praha 5, starosta Jiné Ř. Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v kap. eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy navrhuje úpravy v čl. 4.ň.4. SP/4 Vidoule – Cibulka - Motol ZÚR hl. m. 
Prahy ve znEní aktualizace č. 1. Navrhovaná zmEna Ěvypustit bod bě v úkolech pro 
podrobnEjší územnE plánovací dokumentaciě ruší úkol pro podrobnEjší ÚPD 
„navrhnout vytvoUení nárazníkového pásma mezi okolními intenzivnE obydlenými 
oblastmi a plochami vyžadujícími nižší zátEž z d]vod]斎  ochrany pUírody a krajiny“ 
je podle našeho názoru v rozporu s problémy „absence stanovení jasné hranice 
pro rozvoj mEstské krajiny“ a „nedostatečné zajištEní územní ochrany pUírodnE 
hodnotných ploch“ identifikovanými v ÚůP hl. m. Prahy Ň014 v kap 1111 s. 7. MČ 
Praha 5 je toho názoru, že ochrana pUírodních ploch oblasti Vidoule-Cibulka-Motol 
je jedním ze základních úkol] územního plánování na území MČ. 
 
PTIPOMÍNKů: 
Požadujeme, aby byl požadavek na vytvoUení nárazníkového pásma mezi 
intenzivnE urbanizovanými oblastmi a plochami hodnotnými z pohledu ochrany 
pUírody a krajiny v článku 4.ň.4 zachován. Tuto pUipomínku považuje MČ Praha 5 
za zásadní. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Ad. 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol - Jde o území, které je zaUazeno do zastavEného 
území v souladu se SZ, uvedené území je součástí intravilánu 1ř66. Požadavek 
nárazníkového pásma není možné vzhledem k současnému stavu území Uešit, v 
blízkosti se nacházejí již realizované soudobé obytné soubory, areál golfu apod. a 
na jižní stranE bude navazovat na stávající zástavbu Radlická radiála. Ochrana 
uvedených území je stanovena pUíslušnými vyhláškami pUírodních park]. 
 

25    MČ Praha 5, starosta Jiné ř. Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v kap. eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy navrhuje úpravy v čl. 4.Ň.ň S0/ň Strahov ZÚR hl. m. Prahy ve znEní 
aktualizace č. 1. Navrhovaná zmEna Ěvypustit v bodu bě v úkolech pro podrobnEjší 
územnE plánovací dokumentaci „pUi preferování dopravy hromadné“ě ruší úkol pro 
podrobnEjší ÚPD navrhnout takovou dopravní dostupnost území, která nebude 
zatEžovat území SC individuální automobilovou dopravou. MČ Praha 5 je toho 
názoru, že vypuštEní požadavku na preferenci hromadné dopravy je v rozporu s 
problémem pro Uešení ÚPD „celkové pUetížení centra mEsta dopravou“ 
identifikovaným v kap. 1111 ÚůP hl. m. Prahy Ň014 na s. ř. VEtšina IůD, která by 
zajistila spojení prostoru Strahova s centrem hlavního mEsta by projíždEla pUes 
území MČ Praha 5. 
 
PTIPOMÍNKů: 
Požadujeme, aby byl požadavek na preferenci hromadné dopravy v článku 4.Ň.ň 
zachován. ZmEny ve formulaci požadavku by podle našeho názoru mEly být 
pUedmEtem procesu poUizování aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. Tuto pUipomínku 
považuje MČ Praha 5 za zásadní. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
PodrobnEjší územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE 
všechny zp]soby dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole Ň. 

26    MČ Praha 6, starosta Nesouhlas Nesouhlasí - v čl. 4.Ň.ň. Strahov ĚSO/ňě v části Úkoly pro podrobnEjší územnE 
plánovací dokumentaci vynechat v bodE bě slovo "pUi preferování dopravy 
hromadné" 
 
Současné i plánované aktivity na StrahovE nutí dobudovat kapacitní sí[ MHD v 
pUípadE Prahy se jedná o prodlužování tramvajové trati na Strahov. V pUípadE, že 
by nebyla preferována MHD není Strahovský komplex obsloužitelný pUevážnE ůID 

 Požadavek nebude akceptován. 
PodrobnEjší územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE 
všechny zp]soby dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole Ň. 

26    MČ Praha 6, starosta Nesouhlas nesouhlasí - v čl. 5.1.Ň.5. 5 BUevnovská radiála bude v prvním odstavci slovní 
spojení „Koridor BUevnovské radiály“ nahrazeno slovním spojením „Koridor 
územní rezervy BUevnovské radiály“. V části Úkoly pro podrobnEjší územnE 
plánovací dokumentaci bude vypuštEn bod bě a nesouhlasí s úpravou v grafické 
části č. Ň Výkres ploch a koridor] nadmístního významu – Dopravní infrastruktura 
s pUevedením koridoru BUevnovské radiály na koridor územní rezervy. 
 
Praha dlouhodobE buduje nadUazený komunikační systém a to jako systém. 
Realizace každé části trvá Uadu let. TZN, že je tUeba zahájit pUípravu zbývajících 
částí hned, i když realizace nakonec bude probíhat ve výhledu. Z tEchto d]vod] 
nesouhlasíme s pUeUazením "Koridoru BUevnovské radiály" do Koridoru územní 
rezervy BUevnovské radiály". 

 Požadavek bude částečnE akceptován. 
PUevedení návrhového prvku koridoru BUevnovské radiály do územní rezervy bude 
v rámci zpracování návrhu aktualizace ZÚR provEUeno na základE dopravního 
modelu včetnE dopad] na širší území. Pokud dopravní model potvrdí potUebnost 
BUevnovské radiály bude tento koridor v návrhovém prvku zachován, v opačném 
pUípadE bude tento koridor pUeUazen do územní rezervy. 

26    MČ Praha 6, starosta Jiné Požaduje v rámci aktualizace ZÚR - do bodu 5.2.5 Modernizace trati Praha - 
Kladno včetnE III. etapy D doplnit provEUovanou variantu Vň vedení trati v úseku 
Praha Dejvice - Praha Veleslavín. Jedná se i nové provEUení tunelového vedení 
trasy v úseku mezi stanicemi Dejvice a Veleslavín. 
 
MČ Praha 6 dlouhodobE požaduje podpovrchové vedení pUipravované 
Modernizace trati Praha - Kladno s pUipojením na LetištE Václava Havla od 
stanice Praha - Dejvice do stanice Praha - Veleslavín. K tomuto požadavku se 
mEstská část naposledy vyjadUovala svým usnesením ZMČ P6 č.107/15 ze dne 
Ň5.6.Ň015. V návaznosti na tento požadavek je pUipravena technicko-ekonomická 
studie podzemního vedení trati v úseku Praha Dejvice - Praha Veleslavín v rámci 
Modernizace trati Praha VýstavištE - Praha Veleslavín a mEstská část svým 
usnesením ZMČ Praha 6 č. Ň47/16 ze dne Ň1.4.Ň016 požádala pokračovat v 
pUípravE a projednávání pUedložené varianty Vň. Jedná se o nové provEUení 
tunelového vedení prasy v úseku mezi stanicemi Dejvice a Veleslavín. Pro 
provEUovanou variantu Vň bude mutné následnE po projednání a aktualizaci ZÚR 
poUídit zmEnu ÚPn HMP. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Problematika bod] 5.Ň.5 Modernizace trati Praha - Kladno včetnE III. etapy je 
Uešena ůktualizací č.4  ZÚR hl.m Prahy Ědále jen 4.ůZÚRě. PoUízení této 4.ůZÚR 
bylo schváleno usnesením ZHMP č. ŇŘ/Ň5 dne 15.6.Ň017 na základE návrhu 
oprávnEného investora - SŽDC, státní organizace. Varianta Vň je touto 4.ůZÚR 
sledována. Z tohoto d]vodu se Zpráva uvedenou variantou Vň nezabývá a 
uvedená varianta nebude ani pUedmEtem aktualizace na základE schválené 
Zprávy. V této aktualizaci budou uvedeny všechny soubEžnE poUizované 
aktualizace ZÚR včetnE 4.ůZÚR. Schválené aktualizace dílčích částí se stanou 
součástí platného stavu ZÚR hl.m. Prahy. 
Seznam současnE probíhajících aktualizací ZÚR bude doplnEn do Zprávy. 
 
 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné Konstatuje, že Návrh zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy v 
uplynulém období ĚUíjen Ň014 - bUezen Ň017ě Ědále jen Návrh ZÚRě neobsahuje 
rozbor a vyhodnocení toho, jak byly v území Zásady územního rozvoje hl. m. 
Prahy Ědále jen ZÚRě uplatOovány, též nejsou vyhodnoceny zmEny podmínek v 
území a vyhodnoceny nepUedpokládané negativní dopady na udržitelný rozvoj 
území. V kapitole aě jsou pouze vyjmenovány novE poUízené či schválené 
dokumenty a vyhlášky, které mají na ZÚR pUímý dopad ĚPUR, vyhlášky ÚůP atd.ě 
a uvedena potUeba provEUení vymezení regionálního a nadregionálního ÚSES. 

 PUipomínka bude akceptována. 
Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období. 
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27    MČ Praha 7, starosta Jiné Konstatuje, že jednotlivé navržené úpravy textové a grafické části ZÚR nejsou v 
Návrhu ZÚR UádnE od]vodnEny. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Vlastní zd]vodnEní navrženého Uešení Ěkonkrétních úprav textové a grafické částiě 
bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí návrhové dokumentace 
ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy. 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné Konstatuje, že v Návrhu ZÚR je navrženo zrušení kapitoly Ň ZÚR „Obecné zásady 
územního rozvoje hl. m. Prahy“, která obsahuje základní koncepci uspoUádání hl. 
m. Prahy. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude akceptována. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné Požaduje UádnE zpracovat rozbor a vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém 
období. 

 PUipomínka bude akceptována. 
Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období. 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné Požaduje UádnE zd]vodnit jednotlivé navržené úpravy textové a grafické části 
ZÚR. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Vlastní zd]vodnEní navrženého Uešení Ěkonkrétních úprav textové a grafické částiě 
bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí návrhové dokumentace 
ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy. 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné Požaduje v ZÚR zachovat, pUípadnE pouze v od]vodnEných pUípadech upravit 
kapitolu Ň ZÚR „Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy“, jelikož tato 
kapitola je d]ležitou součástí ZÚR z toho d]vodu, že jasnE formuluje základní 
principy koncepce rozvoje mEsta. 

 PUipomínka bude akceptována. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 
 

27    MČ Praha 7, starosta Nesouhlas Nesouhlasí, s nEkterými zmEnami ZÚR v čl. ň.Ň.Ř. Holešovice-Bubny-Zátory ĚT/Řě: 
s vypuštEním bodu bě z části "Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací 
dokumentaci". MČ Praha 7 trvá na tom, že charakter a struktura nové zástavby 
musí reagovat na charakter navazujících čtvrtí pUi západní a východní stranE 
území. 
s vypuštEním bodu cě z části "Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací 
dokumentaci", jelikož by mEla být uskutečnEna transformace území včetnE 
začlenEní p]vodních provozních budov pro zachování genia loci. Požaduje upravit 
znEní tohoto bodu na: „navrhnout transformaci zachovaných p]vodních budov 
dokumentujících industriální minulost území a zachované urbanistické struktury 
p]vodních osad a jejich začlenEní do nové zástavby". 

 PUipomínky budou akceptovány částečnE. 
V odstavci – Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci: 
bě tento bod nebude v souladu s požadavkem MČ odstranEn. 
c) text nebude upraven. Limity využití území budou respektovány. Určení využití 
p]vodních provozních budov nenáleží do úkol] pro podrobnEjší územnE plánovací 
dokumentaci. 
 

27    MČ Praha 7, starosta Nesouhlas Nesouhlasí se zmEnou v čl. 4.Ň.1. DraháO-Troja-Bubeneč ĚSO/1ě , která spočívá 
ve vypuštEní slov „pUi preferování hromadné a nemotorové dopravy“ v části "Úkoly 
pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci" z toho d]vodu, že tyto druhy 
dopravy by mEly být preferovány i nadále vzhledem k potUebE omezení 
individuální dopravy v pUírodním a rekreačním území a dále z d]vodu potUeby Uešit 
lepší obsluhu ZOO Praha systémem MHD, jelikož návštEvnická individuální 
automobilová doprava v současné dobE neúmErnE zatEžuje území Troji i MČ 
Praha 7 a nEkterých ulic MČ Praha Ř. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
PodrobnEjší územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE 
všechny zp]soby dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole Ň. 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné Požaduje upravit v čl. ň.Ň.Ř. Holešovice-Bubny-Zátory ĚT/Řě: 
bod dě v části "Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území" na toto 
znEní: „umístEní nových parkových ploch a vysokoškolského zaUízení“, jelikož MČ 
Praha 7 preferuje spíše doplnit transformované území vEtším počtem park] 
propojených navzájem uliční zelení. 
bod eě v části "Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území" na toto 
znEní: „respektování výškové hladiny odpovídající bezprostUednE navazující 
stabilizované zástavbE sousedních čtvrtí a respektování zákazu výškových staveb 
v jižní polovinE území, které je v pUímém pohledovém kontextu s Pražskou 
památkovou rezervací.“ MČ Praha 7 nesouhlasí s tím, aby v tomto území byly 
umis[ovány výškové stavby s maximální výškou nové zástavby ve výši horních 
hran zelených svah] Troje, Kobylis a Žižkova. Navržená nová formulace je v 
souladu se schváleným Zadáním studie Holešovice Bubny – Zátory Ěusnesení 
RHMP číslo Ň7řŘ ze dne 15.11.Ň016ě. 

 PUipomínky budou akceptovány částečnE. 
V Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území: Bod dě bude upraven: 
umístEní nových parkových ploch a ploch pro občanskou vybavenost 
Bod eě nebude upraven. Bude ponechána stávající formulace. 
Problematika výškových hladin náleží spíše podrobnEjší ÚPD, která k tomu má 
adekvátní nástroje regulace. 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné Požaduje doplnit v čl. ň.Ň.Ř. Holešovice-Bubny-Zátory ĚT/Řě: 
bod dě v části "Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci" ve znEní: 
"navrhnout výškovou regulaci pro novou zástavbu odpovídající poloze v centrální 
části mEsta" o slovo „Prahy" z d]vodu upUesnEní kontextu. 
bod gě v části "Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v území" o text: „a 
navržení vedení tEchto tratí územím pUevážnE ve zvýšené niveletE tak, aby 
umožnilo uskutečnEní všech dopravních vazeb v území.“ Tato úprava vychází z 
Uešení sledovaného podkladovou technicko-ekonomickou studií Modernizace trati 
Praha- Bubny Ěvč.ě – Praha-VýstavištE Ěvč.ě zadané SŽDC a zpracované 
Metroprojektem Praha a.s., která je Uešena jako dílčí části modernizace trati 
„Praha – Kladno - LetištE Václava Havla". 
bod fě do části "Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci" ve znEní: 
„zajistit dostatečnou kapacitu zdroj] vodovodní sítE a dostatečných kapacit 
kanalizační sítE pro novou zástavbu v této lokalitE“ Tento požadavek na doplnEní 
je uveden s ohledem na skutečnost, že v současné dobE je stávající kapacita 
tEchto sítí technické infrastruktury již nedostačující. 

 PUipomínky nebudou akceptovány. 
Bod dě Požadavek je bezpUedmEtný. Zpráva již ve svém názvu uvádí, že se jedná 
o hl.m. Prahu. 
Bod g) Jedná se o velmi specifický a podrobný požadavek konkrétního Uešení 
tratE, které má být Uešena v podrobnEjší ÚPD, není proto potUeba vkládat do 
dokumentace ZÚR. 
Bod fě ZajištEní kapacity technické infrastruktury pro novou zástavbu je detailnE 
Uešeno v rámci následných Uízení ÚR a staveb.povolení. Tento požadavek je 
uveden v platných PSP. Z tohoto d]vodu není nutné, aby tento požadavek byl 
součástí ZÚR.  

27    MČ Praha 7, starosta Jiné I. Obsah Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hl. ni. Prahy 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme, aby zpracovatel zpracoval návrh „Zprávy o uplatOování Zásad 
územního rozvoje hl. m. Prahy" Ědále jen Zprávaě, do podoby, která bude splOovat 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
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požadavky na zprávu o uplatOování zásad územního rozvoje Ědále jen ZÚRě 
vyplývající z platných právních pUedpis] a odpovídající zásadnímu významu ZÚR 
jako nadUazenému dokumentu nad územnE plánovací dokumentací hl. m. Prahy,  
a zároveO podUazenou Politice územního rozvoje ČR. 
 
Od]vodnEní: 
Zpráva je zpracována v rozporu s požadavky na zprávu o uplatOování ZÚR 
vyplývající z platných právních pUedpis], nebo[ nedostatečnE: 
a. Neobsahuje Uádné vyhodnocení uplatOování ZUR hl. m. Prahy v uplynulém 
období 
b. NeobjasOuje d]vody pro poUízeni aktualizace ZUR hl. m. Prahy 
c. NeobjasOuje jednotlivé požadavky na aktualizaci ZUR hl. m. Prahy 
ZUR by mEla na území Prahy Uešit základní požadavky na celkové účelné a 
hospodárné uspoUádání území hlavního mEsta, a zároveO vztahy základní 
struktury hlavního mEsta k navazujícímu území StUedočeského kraje a koncepci 
celomEstsky i regionálnE Či republikovE významné veUejné infrastruktury. ZUR by 
tak mEla definovat základní principy koncepce uspoUádání území hl. In. Prahy. 
ZÚR dále vymezují plochy a koridory celomEstského. republikového či 
mezinárodního významu. Jedná se zejména o plochy a koridory pro Prahu v]bec 
nejvýznamnEjších dopravních systém], systém] technické infrastruktury či o 
celomEstsky významné součásti a struktury krajiny hlavního mEsta. 
ZÚR jsou podUízeny Politice územního rozvoje ČR Ědále jen „PÚR", zámEry 
republikového nebo mezinárodního významu vyplývající z PUR musí být do ZÚR 
pUevzaty. ZUR jsou naopak závazné pro poUízení zmEn platného územního plánu i 
poUízeni nového územního ĚMetropolitníhoě plánu hl. m. Prahy. 
Zpráva o uplatOování ZUR tak m]že být zadáním pro aktualizaci stávajících 
anebo poUízení nových ZUR hl. m. Prahy. 
Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy za uplynulé období musí být UádnE 
projednána s mEstskými částmi, Ministerstvem pro místní rozvoj, s dotčenými 
orgány, které chrání veUejné zájmy vyplývající z platných právních pUedpis], 
sousedními kraji, s obcemi sousedícími s krajem, pro který jsou ZUR poUizovány, 
v pUípadE Prahy tedy s obcemi sousedícími s územím hlavního mEsta. 
Pro účely transparentního projednání musí Zpráva o uplatOování ZÚR v 
uplynulém období obsahovat UádnE zpracované vyhodnocení uplatOování ZUR v 
uplynulém období, musí jednoznačnE, srozumitelnE transparentnE formulovat 
závEry a zjištEní tohoto vyhodnocení a musí obsahovat návrh na další postup. 
Dokud není provedeno Uádné a úplné vyhodnocení uplatOování ZUR v uplynulém 
období, není možné navrhnout další postup, tedy navrhnout, zda ponechat ZÚR 
beze zmEny, nebo navrhnout poUízení aktualizace ZUR nebo dokonce poUízeni 
nových ZUR. 
V pUípadE návrhu na poUízení aktualizace ZÚR nebo poUízení nových ZUR se 
Zpráva o uplatOování ZÚR stává zadáním aktualizace ZUR, resp. nových ZÚR a 
musí proto obsahovat jednoznačnE formulované požadavky na aktualizaci ZÚR či 
na nové ZÚR.  

PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude akceptována částečnE. 
Návrh Zprávy je zpracován a projednáván v souladu s platnými právními pUedpisy 
Ě§ 4Ň stavebního zákona, § ř vyhlášky č. 500/ Ň006 Sb. o územnE analytických 
podkladech, územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE 
plánovací činnostiě. 
ad aě Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období. 
ad bě D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy 
na základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 
4Ň odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu 
Ěstavební zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle 
výsledk] projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 
let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." 
ůktualizace č. 1 ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 
4ň/Ň014 usnesením č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
ad cě Vlastní zd]vodnEní navrženého Uešení Ěkonkrétních úprav textové a grafické 
částiě bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí návrhové 
dokumentace ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné II. D]vody aktualizace ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme jasné vymezení d]vod], které vedou k aktualizaci ZÚR. a pUesné 
vyjádUení vEcných úkol] aktualizace s jasným od]vodnEním a upozornEním, zda 
jsou či nejsou aktualizaci na základE Zprávy mEnEny zásadní koncepce ZÚR, tak 
aby byla co nejvíce eliminována možná právní nejistota pUedloženého dokumentu. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaná ZPRÁVů O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. 
PRůHY V UPLYNULÉM OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 — BTEZEN Ň017ě stanoví Ěbyt' 
bez Uádného zd]vodnEníě potUebu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, a to zejména v 
tEchto oblastech: 
Ě1ě uvedeni ZÚR hl. m. Prahy do souladu s ůktualizaci č. 1 PÚR CR schválenou 
vládou ČR 15. 4. Ň015 
ĚŇě úprava terminologie ZÚR hl. ni. Prahy, aby byla zcela v souladu s platnými 
právními pUedpisy. 
Ěňě zrušení bez náhrady ,Obecných zásad územního rozvoje hl. m. Prahy", které 
zejména definují základní koncepci uspoUádání Prahy a stanovují požadavky na 
koordinaci uspoUádání sídelní struktury Prahy, na strukturu center Prahy a na 
jednotlivé systémy mEsta, ale také na ochranu hodnot Prahy v navazujícím 
územním ĚMetropolitnímě plánu 
Ě4ě zrušení vybraných rozvojových oblastí zelenE 
Ě5ě rušení požadavk] na územní plán v rozvojových a transformačních oblastech 
Ě6ě provEUení vymezení územního sytému ekologické stability na nadregionální a 
regionální úrovni. 
Z vEcných požadavk] je tedy zUejmé, že byly vybrány selektivnE a výbEr 
nevychází z vyhodnocení a d]vody výbEru i požadavk] na zmEny nejsou zUejmé. 
SoučasnE není pochopitelné, proč Zpráva o uplatOování ZUR hl, m. Prahy 
neobsahuje požadavky na Uešení nenaplnEných koncepci ZUR a dalších úkol] z 
ÚůP. 
NejčastEjšími d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR jsou 
Ě1ě nutnost uvést ZUR do souladu se schválenou aktualizací PÚR ČR 
ĚŇě nutnost doplnit části ZÚR zrušené správními soudy 
Ěňě potUeba aktualizovat nEkteré vybrané aspekty ZÚR Ětypicky potUeba 
pUehodnotit vymezení nEkterého vybraného dopravního koridoru apod.ě 
Ě4ě potUeba komplexnE ĚcelkovEě revidovat Uešení ZÚR. Každý z výše uvedených 
d]vod] pro poUízení aktualizace ZÚR klade odlišné nároky na následné 
zpracování aktualizace ZÚR, zejména pak na rozsah a náročnost projednání 
aktualizace ZÚR. Zatímco uvedeni ZÚR do souladu s PÚR ČR či náprava dílčích 
částí ZÚR zrušených správními soudy nebývá v zásadE problematická a vykazuje 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Bude postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
Návrh Zprávy je zpracován v souladu s platnými právními pUedpisy. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
V rámci aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy, nebude 
docházet ke zmEnE zásadních koncepcí, dochází pouze k dílčím úpravám, které 
reagují na novely zákon], vyhlášky, nové metodiky atd.. 
Úkoly vyplývající z problému v ÚůP budou do Zprávy doplnEny. 
 
K jednotlivým bod]m uvedeným v od]vodnEní pUipomínky uvádíme: 
ad 1. Nutná úprava dle ůktualizace PÚR č.1 - Vyplývá z § 41 odst. 4 stavebního 
zákona: "Kraj je povinen uvést do souladu zásady územního rozvoje s následnE 
schválenou politikou územního rozvoje....". 
ad Ň. Soulad s novelizovanými právními pUedpisy. 
ad 3. Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
ad 4. Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
ad 5. Rušení konkrétních požadavk] souvisí se znalostí území a Hl. m. Praha, 
obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou organizaci, pro 
zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. Proto v pUípadE 
hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková organizace zUízená 
hl. m. Prahou. Z d]vodu, že oba stupnE územnE plánovací dokumentace hl.m. 
Prahy zpracovává totožný projektant, bylo v návrhu Zprávy pUistoupeno k 
podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, kde k tomu byly odborné i 
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jen malá rizika komplikaci v procesu projednání, aktualizace dílčích aspekt] ZÚR 
či komplexní revize ZÚR skýtají značné riziko komplikací v rámci projednáni 
takové aktualizace ZÚR.  

procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost procesu aktualizace ZÚR hl. 
m. Prahy. 
ad 6. Vzhledem k nové metodice MŽP k problematice ÚSES bude novE 
vymezeno. 
 
 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné III. Vyhodnocení rizik spojených s aktualizací ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme vyhodnocení rizik spojených s variantami aktualizace ZÚR, zejména 
ve vztahu poUizování nového ĚMetropolitníhoě Územního plánu hl, m, Prahy a 
zajištEni právní kontinuitě, a jistoty pUi rozhodování v území. 
 
Od]vodnEní 
S ohledem na Uízení rizik vyplývajících z poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy je 
tUeba zvážit náplO a rozsah aktualizace ve vztahu nejen k platné ÚPd, ale i již plnE 
rozbEhnutého procesu nového územního plánu nazývaného Metropolitní plán, V 
pUípadE nabytí účinnosti právE projednávané novely stavebního zákona bude 
možné poUizovat soubEžnE nový územní ĚMetropolitníě plán a aktualizaci ZÚR hl. 
m, Prahy, Požadavky na zásahy do základních koncepcí uspoUádání kraje ĚPrahyě 
tak zvyšují riziko, že v pr]bEhu zpracování dojde k rozpor]m s dotčenými orgány 
a tím i k pr]tah]m v poUizování aktualizace ZÚR. K aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy 
je pUitom nutné pUistupovat zároveO s vEdomím, že ZÚR hl. in. Prahy pUevezmou 
roli podkladu pro rozhodování v území v pUípadE, že nový územní ĚMetropolitníě 
plán Prahy, nebude poUízen do doby ukončení platnosti v současné dobE platného 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního mEsta Prahy z roku 1řřř Ěpodle platné 
právní úpravy v roce Ň0Ň0, podle projednávané novely stavebního zákona v roce 
Ň0ŇŇě, Je tedy vice než žádoucí zakotvit v ZÚR hl. m. Prahy základní zásady pro 
koordinaci rozvoje území hlavního mEsta Prahy, které by v pUípadE pUechodného 
období, kdy Praha nebude mít platný žádný územní plán, pUevzaly alespoO 
částečnE, v mEUítku celého mEsta, roli Územního plánu, 
Rizika aktualizace ZÚR, která je zejména tUeba vyhodnotit 
1. Pokud by právE projednávaná novela stavebního zákona nevstoupila v 
účinnost, ohrozila by navrhovaná aktualizace ZÚR hl. m. Prahy harmonogram 
poUizování nového územního ĚMetropolitního plánuě: 
podle platného stavebního zákona je tUeba aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy na 
základE zprávy o jejím uplatOování zahájit ještE pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu, který bude muset odpovídat aktualizovaným ZÚR či až po 
jeho projednání s tím, že soulad Metropolitního plánu a ZÚR hl. m. Prahy zajistí 
zmEna Metropolitního plánu po vydání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy. 
První varianta by poUizování Metropolitního plánu významnE zdržela a zanáší 
riziko budoucích soudních pUezkum] s nepUedvídatelným výsledkem. 
Druhá varianta vyžaduje uvedení Metropolitního plánu do souladu s platnými ZÚR 
hl.m. Prahy a mEnEné koncepce ZÚR hl. m. Prahy budou zapracovány až v 
komplexní aktualizaci Metropolitního plánu či jeho zmEnami. Teoreticky je možné 
pUipravovat Metropolitní plán ve dvou variant, podle stávajících a podle 
aktualizovaných ZÚR hl. m. Prahy, ale tento postup je náročný právnE, 
administrativnE i ekonomicky a vyžaduje shodu poUizovatele se zpracovatelem. 
V pUípadE, že by novela stavebního zákona nevstoupila v platnost, je nezbytné 
zahájit aktualizaci Z¥R hl. m. Prahy bu@ pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu anebo až po veUejném projednání. 
V pUípadE účinnosti novely stavebního zákona bude situace z tohoto hlediska 
pUíznivEjší, nebo[ návrh novely stavebního zákona umožOuje soubEžné poUízení 
ZÚR a vydání územního plánu na území hl. ni. Prahy, PUesto pUedjímání výsledk] 
soubEžného projednání územního plánu a aktualizace zásad územního rozvoje 
m]že vést k situaci, kdy by musel být územní plán pozdEji dle § 5ň odst. 6 
stavebního zákona zamítnut. 
Ň. Toto riziko lze do značné míry vyloučit v pUípadE, že dojde pouze k 
minimalistické aktualizace ZÚR hl. m. Prahy Ěpouze uvedení do souladu s 
Politikou územního rozvoje ČR a judikatur správních soud]ě, z níž nevyplývají 
žádná zvláštní rizika pUi poUizování. 
ň. V pUípadE, že by byla zvolena cesta komplexní a tedy vEcnE rozsáhlé 
aktualizace ZÚR hl. m, Prahy anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy, se Praha 
vystavuje riziku, že v pr]bEhu projednávání aktualizace nebo nových ZÚR hl. m. 
Prahy dojde k rozpor]m s nadUazenými správními orgány, mEstskými částmi a 
veUejnosti. 
4. V pUípadE komplexní aktualizace ZÚR hl. ni. Prahy. která by zasáhla i koncepci 
ZÚR hrozí soudní pUezkum, zda se jedná o aktualizaci ZÚR nebo skrytE o 
poUízení zcela nových ZÚR. 
5. Ke zprávE o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je tUeba pUistupovat s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy obstály pUi soudních pUezkumech a je tUeba je chápat jako 
stabilizujici prvek Územního plánování hl. ni. Prahy, Z hlediska Uízení rizik pUi 
poUizování územního plánu hl. ni. Prahy proto není vhodné do ZUR Prahy 
zasahovat. Všechna pozitiva, kterých je možné komplexní aktualizaci ZUR hl. m. 
Prahy dosáhnout, nevyvažuji rizika otevUeni soudních pUezkum] v situaci, kdy 
není jisté, že Praha bude mít po roce Ň0Ň0. resp. po roce Ň0ŇŇ platný územní 
plán. 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují požadavky ke ZprávE. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
Vyhodnocení rizik není součástí Zprávy o uplatOování ZÚR hl.m. Prahy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy, Zpráva je zpracovaná v 
souladu s § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. o územnE analytických podkladech, 
územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu je kontinuita zaručena. Územní 
plán hl.m. Prahy - Metropolitní plán musí být s nadUazenou územnE plánovací 
dokumentací v souladu. 
 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné IV. Požadavky na ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
S ohledem na mimoUádný význam ZUR hl. m. Prahy pro koordinaci rozvoje území 
hl. m. Prahy a pro rozhodování zmEnách v území v pUípadE skončení platnosti 
územního plánu hlavního mEsta požadujeme zachovat a dále podstatnE posílit 
koordinační roli ZÚR hl. m Prahy. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
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V požadavcích na aktualizaci pak požadujeme soustUedit se v ZÚR hl. m. Prahy 
na cizelaci, zpUesnEní a doplnEni podmínek pro rozhodování o zmEnách v území 
pUedevším v tEchto oblastech a tematických okruzích: 
ﾐ Stanovení cílového uspoUádání sídelní struktury mEsta - určeni cílové pozice, 
role a významu jednotlivých mEstských částí v sídelní struktuUe hlavního mEsta, 
určeni cílového uspoUádání center a jejich vzájemných prostorových a provozních 
vazeb a určeni cílového vztahu struktury osídlení hlavního mEsta k osídlení 
navazujícího Území StUedočeského kraje, se zvláštním zUetelem na obce v 
metropolitním regionu Prahy. 
ﾐ Ochrana a rozvoj hodnot celomEstského významu — jednoznačná identifikace 
pUírodních/krajinných, kulturních/historických a civilizačních hodnot celomEstského 
významu, se zvláštním zUetelem k hodnotám, jejichž ochrana nevyplývá z obecnE 
závazných právních pUedpis], včetnE stanovení jednoznačných podmínek jejich 
ochranu a režimu rozhodování o zmEnách v území ve vztahu k pUedmEt]m a 
cíl]m jejich ochrany. 
ﾐ Koncepce veUejné infrastruktury celomEstského, nadmístního i republikového 
významu funkčnE a prostorovE ucelená a robustní koncepce celomEstské a 
regionálnE či republikovE významné veUejné infrastruktury, tedy dopravního 
systému mEsta, systému zásobování mEsta sítEmi technické infrastruktury, ale 
také systému celomEstsky, regionálnE i republikovE významného občanského 
vybavení a veUejných prostranství, to vše se zvláštním zUetelem na zajištEní vazeb 
na území StUedočeského kraje a celé České republiky. 
ﾐ Koncepce zelené infrastruktury celomEstského i nadmístního významu — 
koncepce celomEstsky významných krajinných struktur a systému zelenE, se 
zvláštním zUetelem na krajinné vazby na území v zázemí hlavního mEsta. 
ﾐ PodmínEnosti rozvoje území realizaci veUejných infrastruktur celomEstského i 
nadmístního významu — zajištEní časové koordinace rozvoje území hlavního 
mEsta, resp. jeho Vybraných částí a území vzhledem k nárok]m na rozvoj a 
podmínEnosti realizací celomEstsky nebo regionálnE významných systém] 
veUejné infrastruktury. 
 
Od]vodnEni 
ZUR hl, m. Prahy jsou závazné pro poUizování a vydáváni Územního plánu hl. m. 
Prahy a regulačnich plán]. Všechny zmEny současnE platného Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy, jakož i novE poUizovaný Územní plán hl. m. Prahy 
ĚMetropolitní pláně musí být plnE v souladu s platnými Ěvydanýmiě ZUR hl. m. 
Prahy, ve znEní všech jejích aktualizaci. 
Praha je zároveO krajem i obcí, proto se pro Prahu poUizuji a vydávají ZUR i 
Územní plán. Zatímco ve všech krajích České republiky mimo Prahu slouží 
zásady územního rozvoje pro koordinaci územnE plánovací činnosti mezi 
jednotlivými obcemi na území pUíslušného kraje, včetnE vazeb daného kraje na 
území sousedních kraj] či stát], v pUípadE hl.m. Prahy slouží ZUR ke koordinaci 
rozvoje vlastního území hlavního mEsta, včetnE koordinace rozvoje území hl. ni, 
Prahy ve vztahu k území sousedního StUedočeského kraje, zejména pak ve 
vztahu k území obcí pUiléhajících k obvodu hlavního mEsta. 
Ekvivalentem ke koordinaci územnE plánovací činnosti mezi jednotlivými obcemi v 
krajích mimo Prahu je v Praze de facto koordinace prostorových a provozních 
vztah] mezi územími jednotlivých mEstských částí. Zatímco v krajích mimo Prahu 
se záležitostmi a souvislostmi nadmistnimi významu rozumí N,Seelmy ty, které 
svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivOují území vice obcí, v pUípadE hl, 
m. Prahy se záležitostmi a souvislostmi nadmístního významu rozumí ty, které 
mají celomEstský význam Ěviz též ,plocha nadmístního nebo republikového 
významu- dle § Ň odst. Ě1ě písm. hě stavebního zákonaě. 
ZUR hl. ni. Prahy tak Ueší shodné území, jako Ueší Územní plán hl. m. Prahy, ZUR 
hl, Prahy se ovšem zabývají výhradnE záležitostmi celomEstského významu, a 
tedy záležitostmi koordinujícími rozvoj území hl, ni. Prahy jako celku. v 
celomEstských souvislostech a souvislostech pUesahující hranici hl. ni. Prahy do 
sousedního StUedočeského kraje. ZUR pUitom zároveO v souladu s § ň6 odst. Ěňě 
stavebního zákona "koordinuji územnE plánovací činnost obcí-, v pUípadE Prahy, 
která je sama obci, je tak povinností ZUR v nadmístntních i celomEstských 
souvislostech a vztazích stanovit jednoznačný rámec pro územní plán hlavního 
mEsta, ZUR hl. m. Prahy stanoví účelné a hospodárné uspoUádáni území hlavního 
mEsta, vymezí tedy systém center a vzájemné vztahy mezi nimi, vymezí hlavní 
rozvojová území, území krajiny anebo území s nutným specifickým pUístupem k 
jejich rozvoji a pro všechna tato území stanoví podrobné podmínky a úkoly pro 
územní plánování, které musí být následnE detailnE naplnEny v územním plánu, 
resp. v regulačních plánech. 
ZUR dále vymezí plochy a koridory nadmístního a celomEstského významu pro 
dopravní či technickou infrastrukturu, protipovodOová opatUení, územní systém 
ekologické stability či další vybrané celomEstsky významné systémy v území. 
Cílem je pUitom vytvoUit územní podmínky pro fungování a další kvalitativní i 
kvantitativní rozvoj systém] zajiš[ujících fungování hl. ni. Prahy jako celku a 
integraci hl. m. Prahy do širších územních struktur sousedního StUedočeského 
kraje, potažmo celého státu. 
Projednávaný Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v podobE, v jaké je 
pUedkládán, naopak pUedstavuje zásadní ohrožení výše uvedené zásadní 
koordinační role ZUR hl. m. Prahu ve vztahu k ÚzemnE plánovací činnosti a 
rozvoji území hl. Prahy. Navrhováno je vypuštEní Uady podmínek pro následné 
rozhodování o zmEnách v území a úkol] pro podrobnEjší ÚPD. nEkteré systémy v 
území zakotvené v platných ZUR hl. m, Prahy jsou bez dalšího zd]vodnEní 
označovány za místního významu a jsou tak navrženy k vypuštEní. Namísto 
snahy o cizelaci, zpUesnEní a doplnEní dalších úkol] pro následné rozhodování o 
zmEnách v území jsou tak robustnost a koordinační role stávajícího znEní ZÚR 
hl.m. Prahy spíše oslabovány. Hrozí tak, že bez návazného územního plánu 

Není možné pUedjímat co nastane, až skončí platnost Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy. V současnosti se poUizuje nový ÚP hl.m. Prahy. 
ZÚR jsou platnou územnE plánovací dokumentací, zpracované dle platných 
právních pUedpis], s jasnE stanovenými požadavky na účel, obsah a podrobnost 
zpracování Ě§ ň6 SZ, §6 - 10 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. včetnE pUílohy č. 4ě. ZÚR 
nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem ÚP, RP nebo navazujícím 
rozhodnutím. 
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hlavního mEsta nebudou ZÚR hl. mi Prahy samy o sobE pUípadnE schopné sloužit 
jako relevantní podklad pro rozhodování o zmEnách v území. 
Podle platného znEní stavebního zákona skončí platnost současného Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Ěschválený ř. ř. 1řřřě dne ň1. 1Ň, Ň0Ň0. 
MomentálnE v Poslanecké snEmovnE Parlamentu ČR projednávaná novela 
stavebního zákona pUedpokládá prodloužení platnosti všech úzenmích plán] 
schválených pUed 1. 1. Ň007 do konce roku Ň0ŇŇ, tedy o daIŠi dva roky. PUijetí a 
účinnost právE projednávané novely stavebního zákona jsou však nejisté a nelze 
s nimi v tuto chvíli s jistotou počítat. Praha poUizuje nový Územní plán hl. m, Prahy 
ĚMetropolitní pláně, jeho poUízení je však ve značném časovém prodlení oproti 
p]vodnE pUedpokládanému harmonogramu, a proto je v současné dobE v 
podstatE jisté. že Metropolitní plán nebude účinný pUed uplynutím lh]ty účinnosti 
současnE platného ÚP SÚ hl. m. Prahy. tedy do ň1. 1Ň. Ň0Ň0. S velkou mírou 
pravdEpodobnosti lze pUedpokládat. že Metropolitní plán nebude účinný ani do 
pUípadné prodloužené lh]ty ň1. 1Ň. Ň0ŇŇ. 
S ohledem na výše uvedené Praha čelí reálné hrozbE, že od 1. 1. Ň0Ň1 nebo od 
1. 1. Ň0Ňň ty závislosti na pUípadné účinnosti momentálnE projednávané novely 
stavebního zákonaě bude zcela bez územního plánu. Rozhodování v území se 
pak v tom pUípadE kromE pUíslušných ustanoveni stavebního zákona, zejména cíl] 
a úkol] územního plánování, a kromE Pražských stavebních pUedpis] bude Uídit 
právE zásadami územního rozvoje. 
 
 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné V. Obsah kapitoly 
aě Vyhodnocení uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na 
základE kterých byly ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení 
pUípadných nepUedpokládaných negativních dopadl na udržitelný rozvoj území 
 
a. 1 Zásadní pUipomínka 
Doporučujeme identifikovat všechny konkrétní novE skutečnosti, vyplývající ze 
zmEn podmínek v uplynulém období a zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení 
konkrétních vliv] identifikovaných nových skutečností na formální obsah i vEcné 
Uešení ZUR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na pUípadnou 
aktualizaci ZUR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR nestačí pouze uvést prostý výčet 
legislativních pUedpis] a dalších dokument], které se v uplynulém období zmEnily. 
Je nezbytné identifikovat zcela konkrétnE jednotlivé podmínky, které se zmEnou 
tEchto pUedpis] a dokument] zmEnily a formulovat vliv tEchto podmínek na 
formální i vEcný obsah ZÚR hl. m. Prahy.  

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období a také bude doplnEno 
vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území. 
Dále ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné a. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z novel všech 
relevantních právních pUedpis] s účinností v uplynulém období, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Doporučujeme 
pUitom zabývat se kromE uvedené novely vyhlášky č. 45Ř/Ň010 Sb., kterou se 
mEní vyhláška č. 500/Ň006 Sb. dále napU. novelou zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o 
ochranE zemEdElského p]dního fondu, novelou zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích a dalšími, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme mezi legislativními pUedpisy, 
které byly v uplynulém období zmEnEny/aktualizovány a mohly by mít vliv na 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, napU. novelu zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o ochranE 
zemEdElského p]dního fondu Ězákony č. 41/Ň015, resp.1Ř4/Ň006 Sb., kterými se 
mEní zákon č. ňň4/1řřŇ Sb.ě, nebo napU. novelu zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích Ězákon č. Ň6Ř/Ň015 Sb., kterým se mEní zákon č. 
13/1řř7 Sb.ě, kterým se ruší označení všech „rychlostních silnic“, a mnohé další. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Návrh aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, který vyplyne za schválené Zprávy, bude 
zpracován v souladu s platnou legislativou. 
 
 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné a. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. porovnat výsledky prognózy zpracovatele s výsledky projekce z 
ČSÚ, Ň. identifikovat konkrétní nové skutečnosti, které z nich vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedeno, že „je k dispozici 
nová Prognóza vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy“. Není objasnEno, v čem 
se zjištEní nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy liší od 
skutečností, na základE nichž byly zpracované v současné dobE platné ZÚR hl. 
m. Prahy. Není ani objasnEno, zda z nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. 
m. Prahy vyplývají nEjaké konkrétní nároky na Uešení ZÚR hl. m. Prahy. 
UpozorOujeme, že kromE prognózy zpracované pUímo v IPR existuje i Projekce 
obyvatelstva v Hlavním mEstE Praze do roku Ň050 Ěz ledna Ň014ě, zpracovaná 
jedním ze tUí renomovaných prognostických pracoviš[ v ČR - Českým statistickým 
úUadem. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Prognóza byla zpracována Univerzitou Karlovou a jejím podkladem byly data ČSÚ. 
Prognóza byla použita proto, že obsahuje i podrobnEjší údaje než data z ČSÚ. 
Jedná se o údaje o imigraci - pUír]stky obyvatel plynoucími s dostEhování do 
Prahy z ČR i s pUedpokladem stEhování mimo ČR. Jde tedy o prognózu, která Ueší 
komplexnE pUír]stek obyvatelstva ve tUech variantách vývoje do horizontu roku 
Ň050 a tyto pUír]stky i prostorovE distribuuje v rámci obce - hl. m. Prahy. 
Vyplývá z ní, z její stUední varianty, že i nadále bude r]st počet obyvatel Prahy jako 
v posledních cca. Ň0 letech, že je tedy potUeba navržené stavby a zaUízení 
technické, dopravní i občanské vybavenosti realizovat a rozhodnE je neredukovat. 
ObdobnE se nemEní, až na výjimky - a to spíše lokální Ěmístní, na úrovni MČě, 
požadavky na rozvojové plochy, oblasti a osy. 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné a. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zd]vodnit „potUebu provEUení vymezení regionálního a 
nadregionálního ÚSES“, zejména specifikovat konkrétní nové skutečnosti, které 
vyvolávají uvedenou potUebu, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy v oblasti ÚSES. 
 
Od]vodnEní 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
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Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedena „potUeba 
provEUení vymezení regionální a nadregionální úrovnE ÚSES“. 
Tato potUeba není nijak zd]vodnEna ani jinak objasnEna. Nová potUeba uvedení 
regionální a nadregionální úrovnE ÚSES do souladu s legislativou je ponEkud 
pUekvapivá, protože ÚSES byl do ZÚR hl. m. Prahy nepochybnE zpracován v 
souladu se zák. 114/1řřŇ Sb. a provádEcí vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. Není 
zUejmé, jaké nové skutečnosti pro vymezení regionálního a nadregionálního 
ÚSES vyplývají z “aktuální oborové metodiky”. 

Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné a. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících ze 
schváleného nového Strategického plánu hl. m. Prahy, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme napUíklad Strategický plán 
hlavního mEsta Prahy, schválený Zastupitelstvem hl. m. Prahy Ň4. 11. Ň016. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Nejedná se o novou skutečnost/podmínku. 
Strategický plán, neboli plán rozvoje obce je nástrojem majetkové politiky a 
oborových politik mEsta. 
Nejedná se o nový Strategický plán hl.m. Prahy ale o ůktualizaci Strategického 
plánu Ň00Ř. 
Z výstup] obsažených v aktualizaci Strategického plánu nevyplývá žádná nová 
podmínka, která by mEla být Uešena ůktualizací ZÚR hl.m. Prahy. 
 
 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné a. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení relevantní judikatury správních soud] k 
návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, kterými se vydávají ZÚR, resp. 
aktualizace ZÚR, v uplynulém období, včetnE specifikace konkrétních nových 
skutečností, které z judikatury pro Uešení ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
judikatury správních soud] k návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, 
kterými se vydávají ZÚR, resp. aktualizace ZÚR, v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Právní Uád je v ČR hierarchicky uspoUádán - právo Evropské unie, ústavní 
poUádek, mezinárodní smlouvy, zákonné právní pUedpisy a podzákonné právní 
pUedpisy. Judikatura není pramenem práva. Judikatura upUesOuje výklad zákon], 
ale nejsou to zákony ani podzákonné právní pUedpisy. 
Tato problematika není součástí Zprávy. 
 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné a. 7 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z rozvoje 
StUedočeského kraje v uplynulém období, se zamEUením na koordinaci ZÚR hl. m. 
Prahy se ZÚR StUedočeského kraje a se zohlednEním Integrované strategie pro 
ITI Pražské metropolitní oblasti. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
rozvoje StUedočeského kraje v uplynulém období, zejména pak z rozvoje 
bezprostUedního zázemí hl. m. Prahy. 
V této souvislosti pUipomínáme, že v uplynulém období došlo ke zrušení nEkterých 
částí ZÚR StUedočeského kraje, včetnE napU. zrušení plochy rozvoje letištE Praha 
– RuzynE, silničního okruhu kolem Prahy v severozápadním a severovýchodním 
sektoru či koridoru železniční tratE č. ŇŇ1: úsek Praha – Strančice, s velmi úzkými 
vazbami na území hl. mEsta Prahy. MomentálnE je projednávána ůktualizace č. Ň 
ZÚR StUedočeského kraje, která výše uvedené soudem zrušené části ZÚR 
StUedočeského kraje novE vymezuje. 
Dále pUipomínáme existenci ITI Pražské metropolitní oblasti Ěviz https://rsk-
sk.cz/integrovane- nastroje/iti-prazske-metropolitni-oblasti/). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavky nebudou akceptovány. 
PoUizovaná ůktualizace č. Ň ZÚR StUedočeského kraje je v souladu s platnými 
ZÚR hl.m. Prahy. 
Vyhodnocení koordinace se ZÚR StUedočeského kraje není pUedmEtem Zprávy. 
ITI - Integrované územní investice ĚIntegrated Territorial Investments) jsou 
nástrojem EU v rámci programovacího období Ň014-2020, kdy jsou investice 
smEUovány do tzv. Metropolitních region]. V pUípadE Prahy jde o spolupráci se 
StUedočeským krajem a obcemi kolem Prahy, kde ve vymezeném regionu lze 
použít ITI k financování projekt] , ale jen v souladu se strategií ITI pro metropolitní 
region Prahy a StUedních Čech. Jde o nástroj finanční, který je smEUován do tUí 
oblastí Ěškolství, ochrana proti povodním, dopravní stavby- napU. P+Rě a vEtšina 
investic je realizována na území StUedočeského kraje. PUímý vliv ITI na územní 
plánování respektive na aktualizaci ZÚR a jejich naplOování není. 
 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné a.Ř Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území, včetnE 
formulace závEr], zda zmEny podmínek za uplynulé období vyvolávají 
pUedpokládaný negativní dopady na udržitelný rozvoj území a pUípadnE jaké. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v]bec provedeno 
„vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území“. 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se v této vEci nelze odkázat na 
stanovisko pUíslušného orgánu ochrany životního prostUedí, poUizovatel Zprávy o 
uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy na základE vyhodnocení 
podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, vyhodnotit pUípadný negativní 
vliv tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území. PUíslušný orgán ochrany životního 
prostUedí posuzuje pUípadné negativní vlivy vyplývající ze zmEn podmínek v 
uplynulém období pouze na životní prostUedí, resp. na evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Poslední odstavec v kapitole aě Zprávy bude pUeformulován. 
 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné VI. Obsah kapitoly 
b) Problémy k Uešení v ZÚR vyplývající z územnE analytických podklad] 
 
b.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme kapitolu bě zpracovat d]slednE a UádnE na základE rozboru 
„Problém] k Uešení nástroji územního plánování“ provedeného v kapitole 1111 ň. 
ůktualizace ÚůP hl. m. Prahy. Zvláštní zUetele jsou hodny zejména následující 
„problémy k Uešení nástroji územního plánování“ : 
- ůbsence koordinace rozvoje bydlení a dalších aktivit v rámci mEsta a 
pUímEstského území Ěs. 5ě; 
- neúplná a nedostatečná kapacita dopravní a technické infrastruktury v rámci 
metropolitního regionu a Ěnedostatečnáě návaznost na hlavní evropské sítE Ěs. 5ě; 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Kapitola bude rozšíUena a budou konkretizovány problémy vyplývající z aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR hl. m. Prahy Ueší jen vybrané 
problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR náležetě. 
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- zvýšení významu železnice v regionální dopravE Ěs. 5ě; 
- problém stanovení zd]vodnEného limitu r]stu počtu obyvatel Prahy a jejích 
mEstských částí s ohledem na omezení vyplývající z pUírodních podmínek, zdroj], 
dopravní obsluhy a životního prostUedí Ěs. 7ě; 
- nedostatek les] s ohledem na potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského 
kraje, vysoká rekreační zátEž stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch Ěs. 7ě; 
- celkové pUetížení centra mEsta dopravou, nepUíznivé prostorové aspekty 
dopravních staveb Ěs. řě; 
- dlouhodobE nedokončené koncepce významných mEstských lokalit a sídlištních 
založení, nedostatečné využití jejich potenciálu Ěs. řě; 
- vznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené mEstské prostUedí a 
generující zvýšené nároky na dopravní obsluhu Ěs. 11ě; 
- tlak na novou pUevážnE monofunkční zástavbu v nezastavitelném území, kde do 
budoucna není zajištEna kvalitní kolejová veUejná doprava a tím zvyšující se 
nároky na individuální automobilovou dopravu ĚnapU. Šeberov, HrnčíUe, Újezd, 
KUeslice, Pitkoviceě Ěs. 15ě; 
- neexistence značné části Pražského okruhu zp]sobuje pUetrvávající zatížení 
území mEsta tranzitní automobilovou dopravou (s. 15); 
- absence kvalitních tangenciálních Ěkolejovýchě spojení MHD mezi jihozápadní a 
jižní částí mEsta, mezi severozápadní a severní částí mEsta mimo oblast 
rozšíUeného celomEstského centra, která by pUispEla k odlehčení dopravního 
systému v centru mEsta (s. 15); 
- chybEjící další kapacitní kolejové propojení v jižní části Prahy s centrem mEsta, 
které by snížilo rozsah autobusové MHD a nabídlo rovnEž alternativní trasu pro 
pUípad opravy Nuselského mostu Ěs. 15ě; 
- nedokončená pUestavba železničního uzlu Praha, omezená kapacita 
železničního uzlu Balabenka ve vztahu k Novému spojení, komplikované 
podmínky pro zkapacitnEní železničního uzlu Praha v centrální oblasti mEsta Ěs. 
15); 
- absence železničního propojení letištE Praha/RuzynE a kvalitního železničního 
spojení Praha–Kladno (s.15); 
- nekoordinovaný postup pUi rozvoji velkých komerčních a logistických aktivit v 
kontaktním území Prahy Ěs. Ň0ě; 
- nedostatečná podpora vzniku polyfunkční struktury mEstské zástavby v 
mEstských a čtvr[ových centrech, která je zárukou lepších podmínek pro 
celodenní bezpečnost Ěs. Ň0ě; 
- vytvoUit podmínky pro posílení vodárenské infrastruktury ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- zajistit územní podmínky pro umístEní potUebných plošných zaUízení a liniových 
vedení elektrizační soustavy Ěs. 17ě; 
- vytvoUit podmínky pro zkapacitnEní plnE菜  vyažených nebo pUeažených lokálních 
ČOV nebo pUepojení na stokový systém hl. m. Prahy ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- a omezovat kompaktní urbanizaci v okrajových částech Prahy a vytvoUit 
podmínky pro možnost realizace protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru (s. 17). 
 
Od]vodnEní 
V kapitole bě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden pouze 
jeden problém vyplývající ze ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. 
m. Prahy. V kapitole 11ň1 ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy je pUitom uvedeno 
celkem 1Ň okruh] problém] k Uešení v územnE plánovacích dokumentacích. 
VýbEr pouze jednoho problému není nijak objasnEn, stejnE tak jako není 
objasnEno, proč se Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nezabývá dalšími 
problémy k Uešení uvedenými v ň. aktualizaci ÚůP hl. m. Prahy relevantními pro 
Uešení v ZÚR. Pro účely vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUitom nejsou 
využity ani „Problémy k Uešení nástroji územního plánování“ formulované pro 
jednotlivé tematické okruhy v kapitole 1111 sekce 1100 „Hodnoty a problémy“ ň. 
aktualizace ÚůP hl. m Prahy. 
Z provedené hlubší analýzy ň. aktualizace ÚůP hl. m Prahy lze s jistotou 
konstatovat, že uvedení jediného problému uvedeného ve ZprávE o uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. m. Prahy není dostatečným vyhodnocením 
problém] k Uešení v ZÚR vyplývajících z ÚůP. 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné VII. Obsah kapitoly 
cě Vyhodnocení souladu ZÚR s Politikou územního rozvoje ČR 
 
c.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
republikovými prioritami územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území stanovenými v Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1, 
schválené vládou ČR dne 15. 4. Ň015. Požadujeme Ň. formulovat konkrétní 
požadavky na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1. PUitom Požadujeme 
zamEUit se na návrh implementace novE stanovených republikových priorit č. 
Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uvedeno prosté konstatování, 
že „v rámci zpracování ůktualizace ZÚR bude provEUen soulad s republikovými 
prioritami PÚR ČR“. To nelze považovat za naplnEní požadavku § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. „vyhodnotit soulad ZÚR s politikou územního rozvoje“. Konstatování 
pUitom pUedjímá, že platné ZÚR hl. m. Prahy nejsou v souladu s PÚR ČR a že je 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
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tak nutné poUídit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Návrh na poUízení aktualizace ZÚR 
pUitom má vyplynout až z povedeného vyhodnocení souladu ZÚR s platnou 
Politikou územního rozvoje ČR. 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné c. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
obecnými kritérii a podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro 
územní plánování uvedenými v čl. ĚňŘě a v čl. Ěňřě PÚR ČR ve znEní její 
ůktualizace č. 1. 
Požadujeme Ň. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
úkoly pro územní plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro 
Metropolitní rozvojovou oblast Praha. 
 
Od]vodnEní 
Nelze se spokojit se závEry vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s vymezením 
rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí dle PÚR ČR, které se 
omezují na požadavek na pUejmenování rozvojové oblasti OB1. 
UpozorOujeme, že v ůktualizaci č. 1 PÚR došlo k aktualizaci a doplnEní nEkterých 
obecných kritérií a podmínek pro rozhodování o zmEnách v území uvedených v čl. 
ĚňŘě a úkol] pro územní plánování uvedených v čl. Ěňřě PÚR ČR. 
UpozorOujeme dále, že v ůktualizaci č. 1 PÚR ČR byly pro Rozvojovou 
metropolitní oblast Praha stanoveny novE tUi úkoly pro územní plánování. Návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR se má mimo jiné zabývat i vyhodnocením plnEní úkol] 
pro územní plánování stanovených v PÚR ČR pro pUedmEtnou Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, by[ by mElo být konstatováno, že nEkterý z úkol] pro 
územní plánování dosud nebyl zodpovEdnými orgány splnEn ĚnapU. že zatím 
nebyla poUízena požadovaná územní studieě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
1. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s obecnými kritérii a 
podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro územní plánování 
stanovenými v platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy 
součástí od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEno jaké články jsou oproti PÚR ČR Ň00Ř v platné PÚR 
zmEnEny. 
Ň. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s úkoly pro územní 
plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné VIII. Obsah kapitoly 
dě Vyhodnocení návrh] mEstských částí na aktualizaci ZÚR 
 
d.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zapracovat do kapitoly dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
kromE požadavk] mEstských částí uplatnEných v rámci projednání návrhu Zprávy 
o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy rovnEž návrhy a podnEty na aktualizaci ZÚR hl. 
m. Prahy týkající se jednotlivých mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 
Požadujeme k tomu využít zejména bohatou agendu pr]bEžných konzultací 
rozpracovaného návrhu nového Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s 
mEstskými částmi. 
 
Od]vodnEní 
V kapitole dě Zprávy o uplatOování ZÚR se obvykle kromE požadavk] mEstských 
částí uplatnEných ve lh]tE pro projednání Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
uvádEjí též návrhy a požadavky mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR v uplynulém období. Je 
nepochybné, že Uada návrh] na aktualizaci ZÚR z pohledu mEstských částí 
jednoznačnE vyplývá napU. z konzultací rozpracovaného návrhu nového 
Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s mEstskými částmi. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
PoUizovatel neobdržel žádné požadavky MČ na aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy. 
Vzhledem k rozdílní podrobnosti ÚP a ZÚR není možné pUipomínky vznesené v 
rámci konzultací k novému Územnímu plánu hl.m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě 
použít k Zásadám územního rozvoje hl.m  Prahy. Tyto konzultace probíhaly nad 
rámec zákonem stanoveného postupu mezi zpracovatelem ÚPD a MČ, bez účasti 
poUizovatele. Tato jednání se týkala pouze návrhu Uešení Metropolitního plánu a 
byla mimo proces poUizování ÚPD. 
 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné IX. Obsah kapitoly 
eě Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR, vč. požadavk] 
na VVURÚ, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování nových 
ZÚR, vč. požadavk] na VVURÚ 
 
e.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUed vlastní formulací požadavk] a podmínek pro zpracování návrhu 
aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR zpracovat UádnE a úplnE 
kapitoly aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola e) Zprávy o uplatOování ZÚR musí být vždy formulována na základE 
podrobného a úplného vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období 
zpracovaného v kapitolách aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR. ZávEry 
vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě, 
bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR jsou základním podkladem pro formulaci 
dalšího postupu, včetnE konkrétních požadavk] a podmínek pro zpracování 
návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR. 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedené v kapitolách aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je neúplné a není proto dostatečné pro 
formulaci jednoznačných a zd]vodnitelných požadavk] a podmínek pro 
zpracování návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v podrobnosti náležející dokumentaci ZÚR doplnEny kapitoly aě, 
bě, cě a dě dle uplatnEných vyjádUení, pUipomínek a požadavk]. 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné e. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme na úvod kapitoly eě doplnit stručné shrnutí hlavních závEr] a zjištEní 
z kapitol aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, včetnE porovnání 
možností dalšího postupu a zd]vodnEní, proč je požadovaná právE aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy a v jakém rozsahu. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má mimo jiné na základE vyhodnocení 
uplatOování ZÚR provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR 
objasnit závEry vyhodnocení zmEn podmínek v území v uplynulém období a 
navrhnout a zd]vodnit další postup územnE plánovací činnosti ve vztahu k ZÚR 
Ěbez požadavk] na úpravu Uešení ZÚR / požadavky na aktualizaci ZÚR / 
požadavky na poUízení zcela nových ZÚRě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Vzhledem k tomu, že ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé 
schválené Zprávy body aě až hě, nebudou hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě 
Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 
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27    MČ Praha 7, starosta Jiné e. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zakomponovat do požadavk] na zpracování aktualizace ZÚR nebo 
nových ZÚR d]slednE všechny požadavky na formální i vEcné Uešení ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývající z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má v souladu s § ř Vyhlášky č. 500/Ň006 
Sb. obsahovat požadavky na všechny úpravy ZÚR. Tada závEr] a zjištEní z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období uvedených v 
kapitolách aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v kapitole 
e) uvedena. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Jak bylo uvedeno výš  Ěviz. pUedchozí odstavecě, vzhledem k tomu, že ůktualizace 
ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé schválené Zprávy body aě až hě, nebudou 
hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné e. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme striktní a definitivní požadavky na úpravy textu ZÚR zobecnit a 
ponechat tak dostatečnou volnost zpracovateli a poUizovateli aktualizace ZÚR pro 
provEUení úprav text] v potUebných vEcných souvislostech. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR obsahuje v bodech ň., 4. a 5. zcela striktní 
a definitivní požadavky na dílčí formulační zmEny textu, uvedené jako vlastní 
zmEnový text aktualizace ZÚR. Takový postup je v praxi dosti neobvyklý, návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR tak zcela nepodloženE a neod]vodnEnE pUedjímá 
vlastní vEcné Uešení aktualizace ZÚR a výsledek procesu poUizování aktualizace 
ZÚR a nedává tak projektantovi ani poUizovateli aktualizace ZÚR možnost 
potUebné zmEny textu v rámci procesu zpracování aktualizace ZÚR d]kladnE 
provEUit a promyslet ve všech potUebných vEcných souvislostech. 
UpozorOujeme, že takto striktní a definitivní pojetí požadavk] na formulační 
úpravy textu ZÚR v rámci Zprávy o uplatOování ZÚR zakládá reálný problém pUi 
vypoUádání souladu Uešení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy s požadavky na 
aktualizaci ZÚR v pUípadE, kdy se nakonec jednotlivé formulace textu ZÚR v 
návrhu aktualizaci ZÚR zmEní a když se zpracovatel od nich tedy jakkoli odchýlí 
Ěcož lze pUedpokládatě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude zapracován. 
- Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné e. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy z výše uvedených právních pUedpis] a ÚůP Ěviz též kapitola bě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahyě, včetnE specifikace konkrétních 
požadavk] na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden požadavek na 
„opravy a upUesnEní v textové a grafické části ve smyslu zákona č. ň50/Ň01Ň Sb. 
Ěnovela stavebního zákonaě, platného znEní vyhlášky č. 500/Ň006 Sb., ÚůP hl. m. 
Prahy a Pražských stavebních pUedpis]“ a dále „upUesnEní formulací textové části 
a formální úpravy výkres].“ Není zUejmé, o jaké konkrétní opravy se má jednat, v 
jakém rozsahu a s jakými dopady na vEcné i formální Uešení ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 
Problematiku ÚůP Ueší kapitola bě, která bude rozšíUena a budou konkretizovány 
problémy vyplývající z aktualizací ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR 
hl. m. Prahy Ueší jen vybrané problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR 
náležetě. 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné e. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývají z republikových priorit územního plánování, jejichž znEní bylo 
podstatnEji upraveno nebo novE doplnEno v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR. 
PUitom Požadujeme zamEUit se zejména na návrh implementace novE 
stanovených republikových priorit č. Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní 
republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden toliko obecný 
požadavek zohlednit v 1. kapitole ZÚR hl. m. Prahy priority stanované v PÚR ČR. 
Vycházíme z pUedpokladu, že současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
Aktualizace č. 1, byly vydány v souladu s tehdy platnou PÚR ČR z roku Ň00Ř. V 
uplynulém období, konkrétnE 15. 4. Ň015, byla vydána ůktualizace č. 1 PÚR ČR, 
ve které bylo podstatnEji aktualizováno nebo novE doplnEno znEní následujících 
republikových priorit územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území: 
(14a), (16), (16a), (17), (20a), (23), (24), (24a) a (29). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 
 
 
 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné e. 7 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR navrhuje v bodE Ň. bez náhrady zrušit 
kapitolu Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
„Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy“ s od]vodnEním, že její jednotlivá 
ustanovení jsou obsažena v jednotlivých konkrétních kapitolách ZÚR. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, která ustanovení kapitoly Ň. současnE 
platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou obsažena v 
konkrétních kapitolách ZÚR hl. m. Prahy nebo jsou s nimi v rozporu, zejména s 
ohledem na nezbytnost dosažení souladu obsahu ZÚR hl. m. Prahy s platnou 
legislativou. 
 
Od]vodnEní 
Toto obecné od]vodnEní nelze považovat za adekvátní, protože ustanovení 
kapitoly Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
jsou aplikovaná bez rozdílu na celém území hl. m. Prahy, zatímco jednotlivé 
konkrétní kapitoly současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 vymezují podmínky pro vymezená území hl. m. Prahy Ěspecifické 
oblasti nadmístního a celomEstského významu, transformační oblasti, nadmístnE 
významné rozvojové osy a oblastiě. Součástí kapitoly Ň. současnE platných ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou ustanovení naplOující základní 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
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požadavky pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb.: zejména odst. 1 písm. aě 
„stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území včetnE zohlednEní priorit stanovených v Politice územního rozvoje“; odst. 1 
písm. eě „upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území kraje“; a odst. 1 písm. hě „stanovení 
požadavk] na koordinaci územnE plánovací činnosti obcí a na Uešení v územnE 
plánovací dokumentaci obcí, zejména s pUihlédnutím k podmínkám obnovy a 
rozvoje sídelní struktury.“ Je možné, že nEkterá ustanovení v kapitole 2. jsou 
duplicitnE obsažena v kapitole Ř. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy Ěv ní jsou 
také nEkteré celomEstské zásadyě, ale u nich tUeba duplicitu prokázat, a to 
srovnáním formulací jednotlivých konkrétních zásad. 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné e.Ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 7 vEnovaném 
„ZpUesnEní ploch a koridor] vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridor] 
nadmístního a celomEstského významu“ stanovuje nezbytnost provEUení a 
nového vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. Požadujeme 1. 
doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUehled zmEnEných 
metodických a legislativních podmínek a vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy, které zd]vodní potUebu provEUení vymezení ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni na území hl. m. Prahy. Ň. v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy požadujeme uvést konkrétní požadavky a podmínky pro aktualizaci 
vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. 
 
Od]vodnEní 
PotUeba nového vymezení ÚSES ovšem z obsahu kapitoly cě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nevyplývá. Je pUitom argumentováno nutností uvést 
vymezení systému ÚSES do souladu „s legislativním rámcem, oborovými 
metodikami a reálnými podmínkami v území“. V kapitole aě „Vyhodnocení 
uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na základE kterých byly 
ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území“ Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy potUebu provEUení vymezení ÚSES na 
nadregionální a regionální úrovni konstatuje bez uvedení zmEn legislativních a 
metodických podmínek, na základE kterých byl ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni vymezen v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 a/nebo vyhodnocení zkušeností pUi uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, 
ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Zd]vodOování zmEn konkrétních prvk] 
regionálního ÚSESpotUebou „uvedení dosouladu s legislativnímrámcem“ 
považujeme za zavádEjící, protože stávající podoba ÚSES byla do platného 
územního plánu začlenEna v souladu se zákonem č. 114/1řřŇ Sb. i provádEcí 
vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. ObdobnE považujeme za zavádEjící odkaz na „aktuální 
oborovou metodiku“, nebo[ fakt jejího vydání sám o sobE nelze považovat za 
argument pro zpochybnEní platného ÚSES nota bene pouze jeho vybraných částí. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 
 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné e. ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola e) Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE Ř. navrhuje pUi 
upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot, že tyto územní podmínky budou pUi aktualizaci „upraveny s 
ohledem na požadavek hospodárného a intenzivního využití zastavEného území s 
d]razem na využití ploch brownfields a ploch pUestavby a s ohledem na 
požadavek omezit rozšiUování zastavitelného území do krajiny” a že podkladem 
pro úpravu tEchto podmínek budou využity výsledky poUizovaných aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají ve vztahu k 
podmínkách koncepce ochrany a rozvoje hodnot území hl. m. Prahy pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na aktualizaci ZÚR 
hl. m. Prahy ve vztahu k podmínkám koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy tímto bodem implikuje, že existující 
koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
Aktualizace č. 1 je nedostatečná, aniž toto prokázal ve svých kapitolách aě, až dě. 
ZároveO v bodE e/Ň navrhuje bez náhrady zrušit kapitolu Obecných zásad 
územního rozvoje hl. m. Prahy. Není proto zjevné, do jakých kapitol ZÚR hl. m. 
Prahy a jakým zp]sobem budou výše zmínEné úpravy zapracovány a k jak 
rozsáhlým a podstatným zmEnám ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 
1 v by d]sledku navržených úprav mElo dojít. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Ve ZprávE není uvedeno, že existující koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR 
hl. m. Prahy je nedostatečná a bude tudíž mEnEna. 
V tomto bodu se jedná pouze o úpravu kapitoly Ř - UpUesnEní územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních a civilizačních hodnot v platných 
ZÚR, vzhledem k podrobnosti dokumentace ZÚR, s využitím ůktualizace ÚůP a 
také v d]sledku revize Kapitoly Ň. Nejedná se o zmEnu koncepce, ale pouze o 
formulační úpravu. 
Jak již bylo uvádEno v pUipomínkách výše, Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné e.11 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 10. konstatuje potUebu 
provEUení rozsahu veUejnE prospEšných staveb a opatUení dle „zmEn v 
aktualizovaných částech ZÚR“. Požadujeme ve formulaci bodu 10. kapitoly eě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, v návaznosti na vyhodnocení uplatOování 
ZÚR v uplynulém období provedeném v kapitolách aě až dě konkrétnE 
specifikovat, jaké konkrétní VPS a VPO mají být pUedmEtem provEUení v 
aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodu ň. explicitnE nenavrhuje 
konkrétní zmEny v kapitolách vEnujících se rozsahu VPS a VPO. ZároveO ovšem 
v bodech 5. a 6. uvádí výčet koridor] technické a dopravní infrastruktury, u nichž 
by mElo dojít ke zmEnE zp]sobu zapracování do aktualizovaných ZÚR hl. m. 
Prahy,v bodE 7. zd]vodOuje potUebu zmEn ve vymezení ÚSES na nadregionální a 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
VPS budou odstranEny u již realizovaných prvk] dopravní infrastruktury napU. 
prodloužení metra trasy ů do Motola - Z/50Ň/DM. U prvk] technické infrastruktury -  
bude grafické vymezení prvk] VPS upraveno, dle aktuálních podklad]. 
VPO budou upraveny v celé kapitole ÚSES, dle nového vymezení. 
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regionální úrovni, včetnE uvedení nEkterých konkrétních prvk], u nichž se 
pUedpokládají zmEny ve vymezení. 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné e. 12 
Požadujeme ve formulaci bodu ň. kapitoly eě vyjasnit, zda a v jakém rozsahu má 
být kapitola ň. ZÚR hl. m. Prahy upravena. Zd]vodnEní nezbytnosti úprav 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí území hl. m. Prahy by pUitom mElo 
vycházet z výsledk] zjištEní ka??????IPR nejedná se o rozvojové oblasti zelenE 
ale o oblasti R ???? Proč jsou rušeny.... 
pitol aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZUR hl. in. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Vyhodnocení uplatOování ZUR hl. m. Prahy v uplynulém období obsažené v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZUR hl. m. Prahy se k potUebE nového 
vymezení nadmístních rozvojových oblasti nevyjadUuje. Není proto zjevné, z 
jakých d]vod] by mElo dojít k vypuštEní tEchto kapitol ze ZUR hl. m. Prahy.  

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
V kapitole ň jsou navrženy ke zrušení rozvojová oblast ň.1.1 a transformační 
oblast ň.Ň.1. U oblasti ň.1.1. ŠtErboholy - Dolní MEcholupy - Dubeč ĚR/1ě došlo k 
nenaplnEní pUedpoklad], které byly potUebné k rozvoji tzv. Východního mEsta. Jde 
zejména o ukončení trasy metra v Depu HostivaU Ětedy nenapojení rozvojové 
oblasti na kapacitní dopravu - metroě, pUehodnocení dosavadního vývoje, kdy v 
tomto území je udržitelnEjší rozvoj jednotlivých mEstských částí se zachováním 
pUímEstského charakteru, což souvisí s rozvojem v jiných částech Prahy a 
naplnEním potenciálu v transformačních plochách uvnitU Prahy. ZároveO je tímto 
krokem u rozvojové oblasti ň.1.1. sledována i ochrana otevUené krajiny, zvýšení 
rekreačního potenciálu ve východní části mEsta s využitím prvk]m okolo vodní 
nádrže Slatina která má pUírodE blízký charakter a je významná i z hlediska 
ochrany pUírody. 
U oblasti ň.Ň.1. LetOany -ůvia ĚT/1ě nedošlo k naplnEní očekávání a území je stále 
využíváno Ěz vEtší částiě k produkci, skladování a obchodu, nelze tedy naplnit 
pUedpoklad transformace území v plnohodnotnou mEstkou čtvr[. Naopak je 
potUeba v Praze zachovat plochy pro výrobu, obchod a skladování - jejich úbytek 
Ěsouvisející i s ochranou bydlení a limity, které potom plynou na okolní výstavbuě 
m]že mít negativní vliv na zásobování, city logistiku i hospodáUství mEsta v 
dlouhodobém horizontu. 
 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné e.1ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. obsahuje požadavek 
na zrušení ř rozvojových oblastí zelenE z celkových 11 rozvojových oblastní 
zelenE vymezených v ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Platné 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom explicitnE konstatují, že jedním z celomEstských 
problém] k Uešení nástroji územního plánování je „nedostatek les] s ohledem na 
potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského kraje, vysoká rekreační zátEž 
stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch“ Ěkap. 1111, s. 7ě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní vEtšiny rozvojových 
oblastí zelenE, zejména s ohledem na zásadní význam ZÚR hl. m. Prahy pro 
koordinaci systému sídelní i krajinné zelenE na území hl. m. Prahy v poUizovaném 
novém Územním plánu Prahy ĚMetropolitním plánuě. PUípadné vypuštEní vEtšiny 
rozvojových oblastí zelenE musí vyplynout z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE zd]vodnEno, mj. s ohledem na 
problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR Prahy se v kapitolách aě až dě k rozvojovým 
oblastem zelenE pUitom v]bec nevyjadUuje. Není proto zUejmé, na jakém základE 
bylo stanoveno, že se jedná o lokality „spíše lokálního významu“, vzhledem k 
tomu, že rozvojové oblasti zelenE navržené ke zrušení, zasahují na území více 
mEstských částí hl. m. Prahy. Podle hrubého odhadu odečtem z pUíslušného 
výkresu platných ZÚR hl. m. Prahy je rozloha jednotlivých oblastí navržených ke 
zrušení cca 40 – 100 ha. To rozhodnE nesvEdčí jejich údajnému „spíše lokálnímu 
významu“. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné e.14 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. zp]sobem mEní 
zp]sob vymezení, rozsah a prostorové uspoUádání stávající Specifické oblasti 
celomEstského centra. Specifická oblast celomEstského centra je v kap. 4.1. ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. vymezena takto: „Oblast stávajícího 
celomEstského centra zahrnuje území Památkové rezervace v hlavním mEstE 
Praze ĚPPRě a navazující části historických čtvrtí Vinohrady, Smíchov, Holešovice 
a Karlín Ě…ě”. 
Požadujeme ponechat současné vymezení Specifické oblasti celomEstského 
centra. Návrh na rozšíUení území Specifické oblasti celomEstského centra zcela 
popírá princip polycentrického uspoUádání Prahy, když neod]vodnEnE neúmErnE 
plošnE rozšiUuje území vlastního celomEstského centra. 
 
Od]vodnEní 
Území LibnE a Vysočan, která mají být podle návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy do Specifické oblasti CelomEstského centra doplnEna, na území PPR 
nenavazují a ani s ním nijak úzce nesouvisí. Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy se pUitom k potUebE nového vymezení SO na území hl. m. Prahy v 
kapitolách aě až dě nevyjadUuje. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu SO 
stávajícího celomEstského centra vyvolán. Jedním z princip] udržitelného rozvoje 
hl. m. Prahy uvedených v platných ÚůP ĚŇ014ě je pUitom „Podpora 
hierarchizované polycentrické struktury mEsta“. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Vymezení celomEstského centra je chápáno jako vymezení hierarchicky 
nejvyššího centra, které by mElo v čase nar]stat co do kvality i kvantity rozvoje 
Prahy. CelomEstské centrum nelze vnímat v Ň1. století úzce, tedy jen jako 
Pražskou památkovou rezervaci a tEsnE pUilehlá území. S rozvojem Prahy i po 
roce 1řŘř narostl počet obyvatel, dojíždEjících i student], kteUí zpravidla využívají 
právE centrum mEsta. K odlehčení tlaku na rozvoj uvnitU PPR je potUeba učinit 
nEkolik krok], mezi které patUí i rozšíUení celomEstského centra. Tím ale není 
porušena polycentričnost mEsta - resp. rozvoj lokálních center s místní 
vybaveností. Území LibnE a Vysočan vykazuje značný transformační potenciál a 
jde o území, které je dobUe napojeno na systémy veUejné dopravy a nachází se v 
blízkosti historického jádra Prahy. Jde o podporu kvalitní transformace s cílem 
zajištEní adekvátních služeb pro hlavní mEsto jako celek a tím ke zlepšení živote 
jeho obyvatel i návštEvník], v souladu s principy udržitelného rozvoje. 
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27    MČ Praha 7, starosta Jiné e.15 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. obsahuje požadavky 
na konkrétní formulační zmEny v kapitolách 
- 4.ň.Ň Radotínské údolí Ězrušení úkol] navrhnout postupné rekultivace lom] a 
návaznost na pUilehlou část Pražského regionu pro podrobnEjší ÚPDě, 
- 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol Ězrušit úkol pro podrobnEjší ÚPD vyUešit 
nárazníkové pásmo mezi obytnými a pUírodními plochamiě a v 
- 4.5 Údolní niva Vltavy a Berounky ĚnovE chránit prostorový charakter nábUeží a 
pr]hledy, nikoliv již panorama mEstaě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na zmEny textové části nejsou zd]vodnEny v jednotlivých 
požadavcích, ani v obsahu kapitol aě až dě návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 na s. 7 konstatují „nedostatečné 
zajištEní územní ochrany pUírodnE hodnotných ploch“; „nedostatečné vazby do 
StUedočeského kraje“ a „nedostatečnou ochranu krajinných dominant a pohledovE 
exponovaných svah], podílejících se na jedinečnosti obrazu mEsta“ a potUebu 
jejich Uešení nástroji územního plánování. Není zUejmé, jakým zp]sobem mají 
navržené zmEny ZÚR hl. m. pUispEt Uešení výše zmínEných problém]. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky nebudou akceptovány. 
ůd. 4.ň.Ň. Radotínská jezera - Nástroji podrobnEjší ÚPD nelze dosáhnout 
rekultivace lom]. Není upuštEno od rekultivace lom] v této oblasti, podmínka je 
obsažena v bodE cě v Podmínkách pro následné rozhodování o zmEnách v území. 
ZÚR Ueší z principu návaznosti na okolí, tedy i na pUilehlou část Pražského 
regionu, proto je tato podmínka nadbytečná. 
Ad. 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol - Jde o území, které je zaUazeno do zastavEného 
území v souladu se SZ, uvedené území je součástí intravilánu 1ř66. Požadavek 
nárazníkového pásma není možné vzhledem k současnému stavu území Uešit, v 
blízkosti se nacházejí již realizované soudobé obytné soubory, areál golfu apod. a 
na jižní stranE bude navazovat na stávající zástavbu Radlická radiála. Ochrana 
uvedených území je stanovena pUíslušnými vyhláškami pUírodních park]. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
ůd.4.5. Údolní niva Vltavy a Berounky - text týkající se: „ochrana panoramatu 
mEsta" bude z kapitoly 4.5. odstranEn. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou 
zásadu bude uvedený text součástí kapitoly 2 - Obecné zásady.  

27    MČ Praha 7, starosta Jiné e.16 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. navrhuje z textu 
všech specifických oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE společenských 
Ěkap. 4.Ň. ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1.ě vyjmout z úkolu pro 
podrobnEjší ÚPD „vyUešit dopravní obsluhu území pUi preferování dopravy 
hromadné“ preferenci hromadné dopravy. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom v kapitole 1111 na s. 15 doporučují ÚPD „upUednostnit 
výstavbu kolejových systém] veUejné hromadné dopravy“ a „vytvoUit prostorové 
podmínky pro výstavbu tramvajových tratí“. Vzhledem k tomu, že vyjímané články 
naplOují čl. Ň4 PÚR ČR a kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
se k dopravní obsluze oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE 
společenských nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
V oblasti 4.Ň.Ň LetOany ĚSO/Ňě je požadavek preferování dopravy hromadné je již v 
tomto území pUekonán. Jedná se o území, kde je realizováno metro C - zastávka 
LetOany. Proto je tento bod vypuštEn. V ostatních specifických oblastí osvEtových, 
vzdElávacích a rekreačnE společenských bude požadavek odstranEn. PodrobnEjší 
územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE všechny zp]soby 
dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole Ň. 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné e.17 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitol 
- ň.Ň.ň ĚVysočany, T/ňě, 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD body, pUedepisující podrobnEjší ÚPD Uešit odtokové pomEry z území a 
protipovodOová opatUení nestavebního charakteru. 
Nesouhlasíme s vypuštEním výše uvedené části ZÚR hl.m. Prahy, zejména s 
ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. Prahy ve vztahu k 
poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě. 
PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE zd]vodnEny, mj. s ohledem na 
problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se pUitom k problematice 
vodního hospodáUství a protipovodOové ochrany na malých vodních tocích 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 Ěs.15ě uvádí jako problém k 
Uešení ÚPD v oblasti technické infrastruktury “VytváUet pUedpoklady pro bezpečné 
a účelné Uešení likvidace srážkových vod.” a “Vymezit plochy vodních nádrží a 
suchých poldr] jako opatUení proti povodním, a naopak jako opatUení k nadlepšení 
bezdeštných pr]tok] zejména u drobných vodních tok].“, čímž smEUují k naplnEní 
požadavk] čl. Ň5 PÚR ČR. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých transformačních oblastí. 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné e.1Ř Zásadní pUipomínka 
Ke kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.Ň ĚManiny, Dolní LibeO, Invalidovna T/2) 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD bod pUedepisující podrobnEjší ÚPD provEUit plochy u stanice metra 
Invalidovna pro umístEní významného celomEstského zámEru. ZároveO ovšem v 
bodu 4. (s.7ě navrhuje zahrnout prostor Dolní LibnE do SO celomEstského centra. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
VypuštEní uvedeného úkolu neznemožní realizaci významného celomEstského 
zámEru. UmístEní pUípadného celomEstského zámEru navrhované rozšíUení 
celomEstského centra umožOuje. Území v současné dobE pochází v nEkterých 
částech transformací a jsou pUipravovány r]zné studie. Ty provEUují i celomEstské 
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m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice T/Ň 
nevyjadUují. Není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolán. 

zámEry. Je potUeba vytváUet kompaktní, smíšené a pro r]zné využití vhodné části 
mEsta se soudobou zástavbou. 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné e.Ň1 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje zmEny v 
nadUazeném komunikačním systému hl. m. Prahy. Kapitoly vEnované 
nadUazeného systému se podle Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy mají 
pouze pUesunout do jiné kapitoly ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy struktury textu ZÚR hl. m. Prahy ve vztahu k 
nadUazenému systému a zd]vodnit, čím jsou tyto úpravy textu vyvolány. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat, zda se jedná o zámEr na aktualizaci vEcného Uešení nebo toliko 
formální úpravu dokumentace ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Zpráva 
Prahy k problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není 
zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Od zamýšlené úpravy textu, který se mEl týkat úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, bylo upuštEno. ČlenEní dopravního infrastruktury nebude v 
aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy mEnEno. 
 
 
 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné e. ŇŇ Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje vypustit v 
kapitole 5.1.1 bod požadující ovEUení trasy Vysočanské radiály v úseku Kbelská – 
Balabenka. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy Vysočanské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] celomEstského systému v d]sledku 
provEUení vybraných radiál dopravními modely a vývoji zatížení jednotlivých 
komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
Územní rezerva Vysočanské radiály v úseku Kbelská – Balabenka nebude již dále 
sledována, dojde k využívání stávající komunikační sítE. 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné e.Ň4 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje následující 
zmEny v grafické části ZÚR hl. m. Prahy bez zmEn souvisejících kapitol ZÚR: 
- vypuštEní koridoru územní rezervy Vysočanské radiály ĚpUi současném 
ponechání kap. 5.1.Ň.4 Vysočanská radiálaě; 
- pUevedení Prosecké radiály z koridoru pro upUesnEní v rámci ÚP na koridor s 
celomEstským významem Ěbez adekvátních úprav kapitoly 5.1.Ň.7 Radiály 
Chodovská, Chuchelská, Prosecká a ŠtErboholskáě; 
- úpravy vedení koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a 
Troja Ěkap. 5.6.1 Koridory tramvajové dopravyě. 
 
Nesouhlasíme s vypuštEním koridoru územní rezervy Vysočanské radiály a 
pUevedení Prosecké radiály z koridoru pro upUesnEní v rámci ÚP na koridor s 
celomEstským významem, v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
pUesnEji specifikovat zamýšlené zmEny v nadUazeném komunikačním systému 
mEsta, včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení 
podklad] a požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky 
a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím 
jsou uvádEné požadavky na zmEny grafické části ZÚR hl. m. Prahy vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
- V textové části bude upravena pUíslušná kapitola týkající se problematiky 
Vysočanské radiály. 
Jak bylo uvedeno v pUipomínce výše, dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] 
celomEstského systému v d]sledku provEUení vybraných radiál dopravními modely 
a vývoji zatížení jednotlivých komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
- U Prosecké radiály vzhledem k upuštEní od úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, nebude grafické Uešení mEnEno. 
- U koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a Troja se 
jedná pouze o zmEny grafické části. Textové část v kap. 5.6.1 Koridory tramvajové 
dopravy nebude mEnEna. 
Koridory tramvajových tratí jsou provEUeny a úpravy reagují na zmEny v území 
vyvolané zejm. implementací ÚPD Ěvýstavbou, realizací zámEr]ě. 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné e.25 
Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje z grafické 
části ZÚR hl. m. Prahy vypustit koridory VVN 110 kV a provEUit zobrazování 
koridor] plynovod] Ěbez udání kategorie, pravdEpodobnE, v souladu s kap. 6.2.6 
VTL a VVTL). 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v zobrazení ploch a koridor] technické 
infrastruktury, včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a 
uvedení podklad] a požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky bude částečnE akceptovány. 
Jedná se pouze o úpravy grafické části, textová část tEchto kapitol nebude 
mEnEna. 
Pro lepší pUehlednost budou upraveny legendy a grafické znázornEní koridor] 
VVN 110 kV v grafické části aktualizace ZÚR. 
Vedení VTL plynovodu budou v grafické části upravena dle aktuálních podklad]. 
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deklarovat pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými 
jsou zamýšlené úpravy vyvolány. 
    
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice zobrazování vedení koridor] technické infrastruktury nevyjadUují, 
není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné e.Ň6 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje v kapitole 
6.Ň.ň.Ň ĚDrobné vodní tokyě zrušit v úkolech pro podrobnEjší ÚPD požadavek na 
vymezování veUejnE prospEšných protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru, ploch pro extenzivní rekreaci a zajištEní prostupnosti území podél 
vodních tok]. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v oblasti protipovodOové ochrany, včetnE 
zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Nejedná se o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a ani kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice malých vodních tok] 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 v problémech k Uešení ÚPD 
uvádEjí potUebu „Vymezit plochy vodních nádrží a suchých poldr] jako opatUení 
proti povodním a naopak jako opatUení k nadlepšení bezdeštných pr]tok] 
zejména u drobných vodních tok]“ a “Zachovat nezastavitelnost bUehových 
koridor] podél tok], a to i v pUípadE菜 , že nejde o záplavová území nebo 
biokoridory“. Není proto zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD v oblasti protipovodOové ochrany vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního 
charakteruě a zajištEní prostupnosti území podél vodních tok] budou obsaženy v 
souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou opakovány 
v rámci jednotlivých kapitolĚnapU. 6.Ň.ň.Ňě 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
Tento požadavek, zajištEní prostupnosti území podél vodních tok], je také uveden 
v platných PSP - § 11, odst.4.  

27    MČ Praha 7, starosta Jiné X. Obsah kapitoly 
fě Požadavky na zpracování variant Uešení 
 
f.1Zásadní pUipomínka 
Požadujeme doplnit kapitolu o jednoznačné konstatování, zda se pUedpokládá 
variantní nebo invariantní Uešení ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy, včetnE 
zd]vodnEní. To nemEní nic na skutečnosti, že požadavky na variantnost Uešení 
ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy mohou vyplynout i ex post z projednání Návrhu 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na pUípadné zpracování variant Uešení má vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. ůbsenci konstatování, zda má být ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
zpracovaná ve variantách Ěvč. pUípadné specifikace v jakých variantáchě nebo 
jako invariantní lze pUipsat v podstatE úplné absenci vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka je bezpUedmEtná. 
Návrhem Zprávy v bodE fě není požadováno zpracování variant Uešení, pokud tak 
nevyplyne z výsledk] projednání. Uvedený text bude upraven v souladu s výsledky 
projednání. 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné XI. Obsah kapitoly 
g) Návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopad] na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly zjištEny 
 
g.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných negativních 
dopad] zmEn v území v uplynulém období na udržitelný rozvoj území, včetnE 
návrhu zp]sobu jejich eliminace, minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Prosté konstatování Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, že „bude 
provEUeno, zda byly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území“ nelze 
považovat za naplnEní dikce § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. Zpráva o uplatOování 
ZÚR. PoUizovatel Zprávy o uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy 
na základE vyhodnocení podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, 
vyhodnotit pUípadné negativní vlivy tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území Ěviz též 
kapitola aě Zprávy o uplatOování ZÚRě a navrhnout zp]soby jejich eliminace, 
minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Text bodu gě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " V rámci uplatOování ZÚR hl.m. 
Prahy nebyly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území, a proto Zpráva 
neobsahuje žádné návrhy na jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci." 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné XII. Obsah kapitoly 
h) Návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje 
 
h.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme specifikovat konkrétní návrhy na aktualizaci PÚR ČR, nebo 
konstatování ĚvčetnE zd]vodnEníě, že takové návrhy z vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m Prahy v uplynulém období nevyplývají. 
 
Od]vodnEní 
Návrhy na pUípadnou aktualizaci PÚR ČR musí vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. Povinnosti uložené ZprávE o uplatOování ZÚR v § ř vyhlášky č. 
500/2006 Sb. se nelze vyhnout odkazem na vlastní zpracování a projednání 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
V současnosti nelze specifikovat pUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR, v 
platném znEní. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR mohou vyplynout z 
následného zpracování a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na základE 
schválené Zprávy. 
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aktualizace ZÚR, jejíž poUízení se na základE pUedmEtné Zprávy o uplatOování 
ZÚR pUedpokládá. 

Text bodu hě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " Návrhy na aktualizaci PÚR ČR nelze 
nyní specifikovat. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR vyplynou ze zpracování 
a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy." 

27    MČ Praha 7, starosta Jiné e.10 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ř. konstatuje, že obsah 
kapitoly bude naplOovat požadavky Evropské úmluvy o krajinE. Česká republika 
podepsala Evropskou úmluvu o krajinE ve Štrasburku ŇŘ. listopadu Ň00Ň. 
Požadujeme 1. pUednE doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 
s Evropskou úmluvou o krajinE a specifikovat, v čem se ve vztahu k Evropské 
úmluvE o krajinE zmEnily podmínky, na jejichž základE byly současné platné ZÚR 
hl. m. Prahy vydány. 
Ň. v návaznosti na vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní 
ůktualizace č. 1 s Evropskou úmluvou o krajinE požadujeme ve formulaci bodu ř. 
kapitoly eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnE specifikovat, jaké 
konkrétní požadavky a podmínky vyplývají na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do 
souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Česká vláda usnesením č. 104ř/Ň00Ň z Uíjna Ň00Ň uložila ministerstvu životního 
prostUedí, ministerstvu zemEdElství, ministerstvu kultury, ministerstvu pro místní 
rozvoj a ministerstvu školství, mládeže a tElovýchovy, aby zabezpečila 
uplatOování úmluvy v praxi. Vymezit typy krajin podle stanovených cílových 
charakteristik a stanovit cílové charakteristiky kraji, včetnE územních podmínek 
pro jejich zachování nebo dosažení, v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE č. 
1ň/Ň005 Sb. m. s., vyplývá z pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. již od roku 
Ň007. Máme tak za to, že i současnE platné ZÚR hl. m. Prahy mEly být 
zpracovány v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE. Z bodu ř. Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není s ohledem na výše uvedené zUejmé, v čem 
současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 neodpovídají 
Evropské úmluvE o krajinE a jaké konkrétní požadavky a podmínky na uvedení 
ZÚR hl. m. Prahy do souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
ZÚR hl.m. Prahy v platném znEní nejsou v rozporu s Evropskou úmluvou o krajinE. 
Vzhledem k nové metodice - Metodika pro poUizování a zpracování zásad 
územního rozvoje v kontextu Evropské úmluvy o krajinE ĚČZÚ v Praze, Fakulta 
životního prostUedí; 6.1.Ň014ě- je v návrhu Zprávy navržena aktualizace pUíslušné 
kapitoly 9. 
 

28    MČ Praha Ř, starosta Jiné PUipomínky, které opakují pUipomínky MEstské části Praha Ř z doby projednání 
ůktualizace č. 1 ZUR v prosinci Ň01ň a které nebyly do konečné platné verze ZUR 
po aktualizaci č. 1 zaUazeny: 
 
1. MEstská část Praha Ř zásadnE nesouhlasí se zaUazením nové paralelní 
vzletové a pUistávací dráhy RWY 06R/Ň4L letištE Praha – RuzynE a jejího 
ochranného hlukového pásma do aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje a mezi 
veUejnE prospEšné stavby. MEstská část Praha Ř je pUesvEdčena, že zámEr 
výstavby vzletové a pUistávací dráhy zp]sobí výrazné zhoršení životního 
prostUedí, bude trvale poškozovat zdraví obyvatel a bude mít nepUíznivé dopady 
na kvalitu života a bydlení na území MEstské části Praha Ř, a to bez jakýchkoliv 
souvisejících pozitivních aspekt]. MEstská část Praha Ř konstatuje, že nejsou 
plnEny podmínky EIů, kde je investorovi uložena „pomoc pUi rozvoji obcí“ a 
„dohoda s mEstskými částmi ke kompenzačním program]m“, pUičemž v této vEci 
investor LetištE Praha, a.s. s MEstskou částí Praha Ř jednání ani nezahájil. 
Tuto pUipomínku považuje MEstská část Praha Ř za zásadní. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek se netýká projednávané Zprávy, vymezení nové paralelní vzletové a 
pUistávací dráhy RWY 06R/Ň4L letištE Praha – RuzynE a její ochranné hlukové 
pásmo není pUedmEtem Zprávy. Vymezení nové paralelní vzletové a pUistávací 
dráhy ĚVPDě v ZÚR hl.m. Prahy vychází z PÚR, v platném znEní. SplnEní 
podmínek EIů se týká následných Uízení, realizace a provozu VPD. 

28    MČ Praha Ř, starosta Jiné Ň. MEstská část Praha Ř zásadnE nesouhlasí se zámErem a výstavbou MÚK 
Čimice. D]vodem zásadního nesouhlasu je to, že součástí stavby SOKP 
ĚSilničního okruhu kolem Prahyě není vybudování propojení mezi SOKP a ulicí 
Ústeckou. Čimický pUivadEč, tak jak je v aktualizaci č.1 Zásad územního rozvoje 
navržen, by pUivedl dopravu do hustE obydlené oblasti Čimic. V rámci dostavby 
SOKP MEstská část Praha Ř preferuje Uešení jeho severozápadní části v úseku 
Suchdol – BUezinEves. MEstská část Praha Ř požaduje, aby úsek SOKP Suchdol 
– BUezinEves byl zahrnut do časového horizontu Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy. 
Tuto pUipomínku považuje MEstská část Praha Ř za zásadní. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek nebude akceptován. 
Dopravní koncepce hl.m. Prahy v souvislosti s vymezením Silničního okruhu kolem 
Prahy Ědále jen "SOKP"ě a jeho doprovodných staveb ĚmimoúrovOových kUižovatek 
a pUivadEč]ě se nezmEnila, Hlavní mEsto Praha i nadále trvá na vymezení SOKP 
dle platných ZÚR hl.m. Prahy, vymezující koridor SOKP v souladu s čl. řř PÚR 
ČR v platném znEní. Proces vymezení koridoru SOKP v platném znEní ZÚR hl.m 
Prahy, byl potvrzen rozsudkem Nejvyššího správního soudu v BrnE. 
Úsek SOKP Suchdol – BUezinEves je zahrnut jako návrhový prvek v Územním 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
 

28    MČ Praha Ř, starosta Jiné ň. MEstská část Praha Ř nesouhlasí se zaUazením povrchového vedení severní 
tramvajové tangenty mezi MEstskými částmi Praha 6 a Praha Ř ĚDejvice – 
Podbaba – Troja – Bohnice – Kobylisy) do aktualizace č. 1 Zásad územního 
rozvoje. ZámEr této tramvajové trati je MEstská část Praha Ř ochotna akceptovat 
za podmínky, že její vedení bude Uešeno d]slednE podpovrchovE. 
Tuto pUipomínku považuje MEstská část Praha Ř za zásadní. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Podmínku není možné akceptovat. Tramvajová tratE v Praze jsou vedeny po 
povrchu, jako součást veUejných prostranství, jen v nEkterých částech prochází 
podjezdy nebo naopak je na nadjezdech Ěestakádáchě. Vzhledem k členitosti 
terénu není uvažováno o podpovrchovém vedení v uvedeném území. 
 
 

28    MČ Praha Ř, starosta Jiné 4. MEstská část Praha Ř požaduje, aby oddíl Ň.Ň.Ň. písm. eě znEl takto: „snížit 
funkční a dopravní zátEž stávajícího celomEstského centra zahrnujícího Pražskou 
památkovou rezervaci v hlavním mEstE Praze a části navazujících čtvrtí 
Smíchova, Karlína a Vinohrad rozšíUením tohoto centra do transformační oblasti 
Holešovice – Bubny – Zátory a dále ve vEtším rozsahu do k. ú. Vinohrady a 
Smíchov“. 
Tuto pUipomínku považuje MEstská část Praha Ř za zásadní. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek na odstranEní k.ú. Karlín nebude akceptován. Část Karlína pUiléhající k 
PPR je součástí rozšíUeného celomEstského centra dle platných ZÚR a není 
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pUedmEtem Zprávy. Snížení zatížení centrální části zejména na území PPR je 
žádoucí a je v souladu s koncepcí rozvoje hl.m. Prahy. 

28    MČ Praha Ř, starosta Jiné 5. MEstská část Praha Ř požaduje, aby byl do úkol] pro podrobnEjší územnE 
plánovací dokumentaci zaUazen požadavek na ochranu stávajícího rozsahu 
zástavby sídliš[ na území MEstské části Praha Ř, který nepUipustí další 
zahuš[ování tEchto sídliš[ novou výstavbou. 
Tuto pUipomínku považuje MEstská část Praha Ř za zásadní. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Ochrana charakteru zástavby, je uveden v platných PSP - § Ň0, odst.1, a proto 
není nutné ji uvádEt do úkol] pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci. 
 

28    MČ Praha Ř, starosta Jiné 6. MEstská část Praha Ř požaduje, aby v závErečném odstavci oddílu Ň písm. dě v 
úkolech pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci z]stalo zachováno 
„zajištEní účinné výškové regulace nové výstavby“. 
Tuto pUipomínku považuje MEstská část Praha Ř za zásadní. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Tešení výškové regulace vychází z požadavku dle stavebního zákona a 
provádEcích vyhlášek. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

28    MČ Praha Ř, starosta Jiné PUipomínky, které reagují na zmEny navržené Návrhem zprávy o uplatOování 
ZUR: 
7. MEstská část Praha Ř požaduje, aby čl. ň.Ň.Ň. Maniny, Dolní LibeO, Invalidovna 
byl ponechán v platném znEní. Navržené zmEny jsou nepUijatelné, protože zvyšují 
zátEž na toto území a rezignují na požadavek pUizp]sobit charakter zástavby 
poloze ve mEstE s ohledem na výškovou hladinu blokové zástavby Karlína a 
LibnE. 
Tuto pUipomínku považuje MEstská část Praha Ř za zásadní. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
V části Požadavky na využití se jedná o úpravu terminologie na základE 
aktualizace stavebního zákona a jeho provádEcích vyhlášek. 
VypuštEní bodu cě v Úkolech pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci - 
neznemožní realizaci významného celomEstského zámEru. UmístEní pUípadného 
celomEstského zámEru navrhované rozšíUení celomEstského centra umožOuje. 
Území v současné dobE pochází v nEkterých částech transformací a jsou 
pUipravovány r]zné studie. Ty provEUují i celomEstské zámEry. Je potUeba vytváUet 
kompaktní, smíšené a pro r]zné využití vhodné části mEsta se soudobou 
zástavbou. 

28    MČ Praha Ř, starosta Jiné Ř. MEstská část Praha Ř požaduje, aby v čl. 4.1 v části Podmínky pro následné 
rozhodování o zmEnách v území bod bě preference rozvoje neobsahoval ve výčtu 
vhodných území k rozvoji Karlín a LibeO, protože to znamená další zátEž pro tato 
území. 
Tuto pUipomínku považuje MEstská část Praha Ř za zásadní. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Vymezení celomEstského centra je chápáno jako vymezení hierarchicky 
nejvyššího centra, které by mElo v čase nar]stat co do kvality i kvantity rozvoje 
Prahy. CelomEstské centrum nelze vnímat v Ň1. století úzce, tedy jen jako 
Pražskou památkovou rezervaci a tEsnE pUilehlá území. S rozvojem Prahy i po 
roce 1řŘř narostl počet obyvatel, dojíždEjících i student], kteUí zpravidla využívají 
právE centrum mEsta. K odlehčení tlaku na rozvoj uvnitU PPR je potUeba učinit 
nEkolik krok], mezi které patUí i rozšíUení celomEstského centra. Tím ale není 
porušena polycentričnost mEsta - resp. rozvoj lokálních center s místní 
vybaveností. Území Karlína a LibnE vykazuje značný transformační potenciál a jde 
o území, které je dobUe napojeno na systémy veUejné dopravy a nachází se v 
blízkosti historického jádra Prahy. Jde o podporu kvalitní transformace s cílem 
zajištEní adekvátních služeb pro hlavní mEsto jako celek a tím ke zlepšení živote 
jeho obyvatel i návštEvník], v souladu s principy udržitelného rozvoje. 
 

28    MČ Praha Ř, starosta Jiné ř. MEstská část Praha Ř požaduje, aby v grafické části výkres č. 1 z]stal beze 
zmEny. MEstská část Praha Ř nesouhlasí, aby se součástí celomEstského centra 
stala novE LibeO. 
Tuto pUipomínku považuje MEstská část Praha Ř za zásadní. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Vymezení celomEstského centra je chápáno jako vymezení hierarchicky 
nejvyššího centra, které by mElo v čase nar]stat co do kvality i kvantity rozvoje 
Prahy. CelomEstské centrum nelze vnímat v Ň1. století úzce, tedy jen jako 
Pražskou památkovou rezervaci a tEsnE pUilehlá území. S rozvojem Prahy i po 
roce 1řŘř narostl počet obyvatel, dojíždEjících i student], kteUí zpravidla využívají 
právE centrum mEsta. K odlehčení tlaku na rozvoj uvnitU PPR je potUeba učinit 
nEkolik krok], mezi které patUí i rozšíUení celomEstského centra. Území LibnE a 
Vysočan vykazuje značný transformační potenciál a jde o území, které je dobUe 
napojeno na systémy veUejné dopravy a nachází se v blízkosti historického jádra 
Prahy. Jde o podporu kvalitní transformace s cílem zajištEní adekvátních služeb 
pro hlavní mEsto jako celek a tím ke zlepšení živote jeho obyvatel i návštEvník], v 
souladu s principy udržitelného rozvoje. 

28    MČ Praha Ř, starosta Jiné 10. MEstská část Praha Ř požaduje, aby součástí nadUazeného komunikačního 
systému z]stalo i dopravní spojení mezi magistrálou a Libní i nadále, stejnE jako jí 
z]stává Silniční okruh kolem Prahy, MEstský okruh a Prosecká radiála. Její 
navržené pUeUazení do koridor] pozemních komunikací s celomEstským 
významem považujeme za nevhodné snížení významu tohoto zámEru. MEstská 
část Praha Ř bude maximálnE podporovat takové dopravní Uešení mezi 
Magistrálou a Libní ĚkUižovatkou na VychovatelnE s komunikacemi Zenklova, V 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Jedná se o formální pUeUazení úsek], kapacity ani účel se nemEní. PUedmEtem 
úpravy je zpUehlednEní koncepce komunikační dopravní infrastruktury z hlediska 
její hierarchie tak, že součástí nadUazeného komunikačního systému Ěkapitola 
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Holešovičkách, Libereckáě, které bude maximálnE využívat podpovrchové vedení 
této dopravní zátEže. 
Tuto pUipomínku považuje MEstská část Praha Ř za zásadní. 

5.1.Ňě budou pouze koridory dálnic, Pražský okruh, MEstský okruh a radiály. 
Spojky a jiné komunikace s celomEstským významem by byly uvedeny v 
samostatné kapitola 5.1.ň. jako Koridory pozemních komunikací s celomEstským 
významem. 
 

28    MČ Praha Ř, starosta Jiné 11. MEstská část Praha Ř požaduje, aby v čl. 5.1.Ň.7 Prosecká radiála byl novE 
uplatnEn požadavek na tunelové Uešení ve smyslu pUedchozích jednání o 
zahloubení ul. V Holešovičkách. 
Tuto pUipomínku považuje MEstská část za zásadní. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
ObecnE je tento požadavek již obsažen v kapitole 5.1.Ň.7 v Úkolech pro 
podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci, bod b). 

28    MČ Praha Ř, starosta Jiné 1Ň. MEstská část Praha Ř požaduje, aby v čl. 6 byla vypuštEna pátá odrážka a 
grafická část dokumentace ZÚR z]stala beze zmEny, tj. se zachováním koridor] 
rozvod] elektrické energie VVN 110 kV. ZÚR by naopak mEly novE požadovat 
vedení elektrické energie do a z rozvodny Sever jako podzemní vedení, jak je 
požadováno NaUízením č. 10/Ň016 Sb. hl. m. Prahy Ětj. Pražskými stavebními 
pUedpisy, § 1Řě. 
Tuto pUipomínku považuje MEstská část Praha Ř za zásadní. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky bude částečnE akceptovány. 
Jedná se pouze o úpravy grafické části, textová část tEchto kapitol nebude 
mEnEna. 
Pro lepší pUehlednost bude upravena legenda a grafické znázornEní koridor] VVN 
110 kV v grafické části aktualizace ZÚR. 
ČEPS a.s., jako oprávnEný investor, nevznesl požadavek na podzemní vedení 
VVN 110kV z a do rozvody Sever. PSP upravují podmínky vedení elektrické 
energie pUevážnE pro zastavitelné území. 

28    MČ Praha Ř, starosta Jiné 1ň. MEstská část Praha Ř požaduje, aby čl. Ř z]stal zachován v platném znEní. 
Zatímco stávající text chápe ochranu pUírodních a kulturních hodnot jako jednu z 
priorit územního plánování, navrhovaný text Uíká, že „územní podmínky koncepce 
ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních …. hodnot …. budou upraveny s ohledem 
na požadavek …. intenzivního využití zastavEného území“, což je naprosto 
nepUijatelné. 
Tuto pUipomínku považuje MEstská část Praha Ř za zásadní. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Intenzivní zastavEní území vychází z požadavku udržitelného rozvoje a 
hospodárného využití území , viz. SZ §15 cíle a úkoly územního plánování, odst. 
b) a d). 
 

28    MČ Praha Ř, starosta Jiné 14. MEstská část Praha Ř požaduje, aby byla mezi veUejnE prospEšné stavby 
zaUazena stavba „PobUežní IV“, která je dle platného Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy zaUazena mezi veUejnE prospEšné stavby a má č. ňŘ/DK/Ř. 
Tuto pUipomínku považuje MEstská část Praha Ř za zásadní. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Nejedná se o komunikaci nadUazeného komunikačního systému ani o koridor 
pozemní komunikace s celomEstským významem, které se vymezují v ZÚR hl.m. 
Prahy. 

29    MČ Praha ř, starosta Jiné I. Obsah Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hl. ni. Prahy 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme, aby zpracovatel zpracoval návrh „Zprávy o uplatOování Zásad 
územního rozvoje hl. m. Prahy" Ědále jen Zprávaě, do podoby, která bude splOovat 
požadavky na zprávu o uplatOování zásad územního rozvoje Ědále jen ZÚRě 
vyplývající z platných právních pUedpis] a odpovídající zásadnímu významu ZÚR 
jako nadUazenému dokumentu nad územnE plánovací dokumentací hl. m. Prahy,  
a zároveO podUazenou Politice územního rozvoje ČR. 
 
Od]vodnEní: 
Zpráva je zpracována v rozporu s požadavky na zprávu o uplatOování ZÚR 
vyplývající z platných právních pUedpis], nebo[ nedostatečnE: 
a. Neobsahuje Uádné vyhodnocení uplatOování ZUR hl. m. Prahy v uplynulém 
období 
b. NeobjasOuje d]vody pro poUízeni aktualizace ZUR hl. m. Prahy 
c. NeobjasOuje jednotlivé požadavky na aktualizaci ZUR hl. m. Prahy 
ZUR by mEla na území Prahy Uešit základní požadavky na celkové účelné a 
hospodárné uspoUádání území hlavního mEsta, a zároveO vztahy základní 
struktury hlavního mEsta k navazujícímu území StUedočeského kraje a koncepci 
celomEstsky i regionálnE Či republikovE významné veUejné infrastruktury. ZUR by 
tak mEla definovat základní principy koncepce uspoUádání území hl. In. Prahy. 
ZÚR dále vymezují plochy a koridory celomEstského. republikového či 
mezinárodního významu. Jedná se zejména o plochy a koridory pro Prahu v]bec 
nejvýznamnEjších dopravních systém], systém] technické infrastruktury či o 
celomEstsky významné součásti a struktury krajiny hlavního mEsta. 
ZÚR jsou podUízeny Politice územního rozvoje ČR Ědále jen „PÚR", zámEry 
republikového nebo mezinárodního významu vyplývající z PUR musí být do ZÚR 
pUevzaty. ZUR jsou naopak závazné pro poUízení zmEn platného územního plánu i 
poUízeni nového územního ĚMetropolitníhoě plánu hl. m. Prahy. 
Zpráva o uplatOování ZUR tak m]že být zadáním pro aktualizaci stávajících 
anebo poUízení nových ZUR hl. m. Prahy. 
Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy za uplynulé období musí být UádnE 
projednána s mEstskými částmi, Ministerstvem pro místní rozvoj, s dotčenými 
orgány, které chrání veUejné zájmy vyplývající z platných právních pUedpis], 
sousedními kraji, s obcemi sousedícími s krajem, pro který jsou ZUR poUizovány, 
v pUípadE Prahy tedy s obcemi sousedícími s územím hlavního mEsta. 
Pro účely transparentního projednání musí Zpráva o uplatOování ZÚR v 
uplynulém období obsahovat UádnE zpracované vyhodnocení uplatOování ZUR v 
uplynulém období, musí jednoznačnE, srozumitelnE transparentnE formulovat 
závEry a zjištEní tohoto vyhodnocení a musí obsahovat návrh na další postup. 
Dokud není provedeno Uádné a úpiné vyhodnocení uplatOování ZUR v uplynulém 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude akceptována částečnE. 
Návrh Zprávy je zpracován a projednáván v souladu s platnými právními pUedpisy 
Ě§ 4Ň stavebního zákona, § ř vyhlášky č. 500/ Ň006 Sb. o územnE analytických 
podkladech, územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE 
plánovací činnostiě. 
ad aě Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období. 
ad bě D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy 
na základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 
4Ň odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu 
Ěstavební zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle 
výsledk] projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 
let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." 
ůktualizace č. 1 ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 
4ň/Ň014 usnesením č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
ad cě Vlastní zd]vodnEní navrženého Uešení Ěkonkrétních úprav textové a grafické 
částiě bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí návrhové 
dokumentace ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
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období, není možné navrhnout další postup, tedy navrhnout, zda ponechat ZÚR 
beze zmEny, nebo navrhnout poUízení aktualizace ZUR nebo dokonce poUízeni 
nových ZUR. 
V pUípadE návrhu na poUízení aktualizace ZÚR nebo poUízení nových ZUR se 
Zpráva o uplatOování ZÚR stává zadánim aktualizace ZUR, resp. nových ZÚR a 
musí proto obsahovat jednoznačnE formulované požadavky na aktualizaci ZÚR či 
na nové ZÚR.  

29    MČ Praha ř, starosta Jiné II. D]vody aktualizace ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme jasné vymezení d]vod], které vedou k aktualizaci ZÚR. a pUesné 
vyjádUení vEcných úkol] aktualizace s jasným od]vodnEním a upozornEním, zda 
jsou či nejsou aktualizaci na základE Zprávy mEnEny zásadní koncepce ZÚR, tak 
aby byla co nejvíce eliminována možná právní nejistota pUedloženého dokumentu. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaná ZPRÁVů O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. 
PRůHY V UPLYNULÉM OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 — BTEZEN Ň017ě stanoví Ěbyt' 
bez Uádného zd]vodnEníě potUebu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, a to zejména v 
tEchto oblastech: 
Ě1ě uvedeni ZÚR hl. m. Prahy do souladu s ůktualizaci č. 1 PÚR CR schválenou 
vládou ČR 15. 4. Ň015 
ĚŇě úprava terminologie ZÚR hl. ni. Prahy, aby byla zcela v souladu s platnými 
právními pUedpisy. 
Ěňě zrušení bez náhrady ,Obecných zásad územního rozvoje hl. m. Prahy", které 
zejména definují základní koncepci uspoUádání Prahy a stanovují požadavky na 
koordinaci uspoUádání sídelní struktury Prahy, na strukturu center Prahy a na 
jednotlivé systémy mEsta, ale také na ochranu hodnot Prahy v navazujícím 
územním ĚMetropolitnímě plánu 
Ě4ě zrušení vybraných rozvojových oblastí zelenE 
Ě5ě rušení požadavk] na územní plán v rozvojových a transformačních oblastech 
Ě6ě provEUení vymezení územního sytému ekologické stability na nadregionální a 
regionální úrovni. 
Z vEcných požadavk] je tedy zUejmé, že byly vybrány selektivnE a výbEr 
nevychází z vyhodnocení a d]vody výbEru i požadavk] na zmEny nejsou zUejmé. 
SoučasnE není pochopitelné, proč Zpráva o uplatOování ZUR hl, m. Prahy 
neobsahuje požadavky na Uešení nenaplnEných koncepci ZUR a dalších úkol] z 
ÚůP. 
NejčastEjšími d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR jsou 
Ě1ě nutnost uvést ZUR do souladu se schválenou aktualizací PÚR ČR 
ĚŇě nutnost doplnit části ZÚR zrušené správními soudy 
(3) potUeba aktualizovat nEkteré vybrané aspekty ZÚR Ětypicky potUeba 
pUehodnotit vymezení nEkterého vybraného dopravního koridoru apod.ě 
Ě4ě potUeba komplexnE ĚcelkovEě revidovat Uešení ZÚR. Každý z výše uvedených 
d]vod] pro poUízení aktualizace ZÚR klade odlišné nároky na následné 
zpracování aktualizace ZÚR, zejména pak na rozsah a náročnost projednání 
aktualizace ZÚR. Zatímco uvedeni ZÚR do souladu s PÚR ČR či náprava dílčích 
částí ZÚR zrušených správními soudy nebývá v zásadE problematická a vykazuje 
jen malá rizika komplikaci v procesu projednání, aktualizace dílčích aspekt] ZÚR 
či komplexní revize ZÚR skýtají značné riziko komplikací v rámci projednáni 
takové aktualizace ZÚR.  

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
Návrh Zprávy je zpracován v souladu s platnými právními pUedpisy. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
V rámci aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy, nebude 
docházet ke zmEnE zásadních koncepcí, dochází pouze k dílčím úpravám, které 
reagují na novely zákon], vyhlášky, nové metodiky atd.. 
Úkoly vyplývající z problému v ÚůP budou do Zprávy doplnEny. 
 
K jednotlivým bod]m uvedeným v od]vodnEní pUipomínky uvádíme: 
ad 1. Nutná úprava dle ůktualizace PÚR č.1 - Vyplývá z § 41 odst. 4 stavebního 
zákona: "Kraj je povinen uvést do souladu zásady územního rozvoje s následnE 
schválenou politikou územního rozvoje....". 
ad Ň. Soulad s novelizovanými právními pUedpisy. 
ad 3. Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
ad 4. Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
ad 5. Rušení konkrétních požadavk] souvisí se znalostí území a Hl. m. Praha, 
obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou organizaci, pro 
zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. Proto v pUípadE 
hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková organizace zUízená 
hl. m. Prahou. Z d]vodu, že oba stupnE územnE plánovací dokumentace hl.m. 
Prahy zpracovává totožný projektant, bylo v návrhu Zprávy pUistoupeno k 
podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, kde k tomu byly odborné i 
procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost procesu aktualizace ZÚR hl. 
m. Prahy. 
ad 6. Vzhledem k nové metodice MŽP k problematice ÚSES bude novE 
vymezeno. 
 
 

29    MČ Praha ř, starosta Jiné III. Vyhodnocení rizik spojených s aktualizací ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme vyhodnocení rizik spojených s variantami aktualizace ZÚR, zejména 
ve vztahu poUizování nového ĚMetropolitníhoě Územního plánu hl, m, Prahy a 
zajištEni právní kontinuitě, a jistoty pUi rozhodování v území. 
 
Od]vodnEní 
S ohledem na Uízení rizik vyplývajících z poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy je 
tUeba zvážit náplO a rozsah aktualizace ve vztahu nejen k platné ÚPd, ale i již plnE 
rozbEhnutého procesu nového územního plánu nazývaného Metropolitní plán, V 
pUípadE nabytí účinnosti právE projednávané novely stavebního zákona bude 
možné poUizovat soubEžnE nový územní ĚMetropolitníě plán a aktualizaci ZÚR hl. 
m, Prahy, Požadavky na zásahy do základních koncepcí uspoUádání kraje ĚPrahyě 
tak zvyšují riziko, že v pr]bEhu zpracování dojde k rozpor]m s dotčenými orgány 
a tím i k pr]tah]m v poUizování aktualizace ZÚR. K aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy 
je pUitom nutné pUistupovat zároveO s vEdomím, že ZÚR hl. in. Prahy pUevezmou 
roli podkladu pro rozhodování v území v pUípadE, že nový územní ĚMetropolitníě 
plán Prahy, nebude poUízen do doby ukončení platnosti v současné dobE platného 
Územního plánu sídelního útvaru hlavního mEsta Prahy z roku 1řřř Ěpodle platné 
právní úpravy v roce Ň0Ň0, podle projednávané novely stavebního zákona v roce 
Ň0ŇŇě, Je tedy vice než žádoucí zakotvit v ZÚR hl. m. Prahy základní zásady pro 
koordinaci rozvoje území hlavního mEsta Prahy, které by v pUípadE pUechodného 
období, kdy Praha nebude mít platný žádný územní plán, pUevzaly alespoO 
částečnE, v mEUítku celého mEsta, roli Územního plánu, 
Rizika aktualizace ZÚR, která je zejména tUeba vyhodnotit 
1. Pokud by právE projednávaná novela stavebního zákona nevstoupila v 
účinnost, ohrozila by navrhovaná aktualizace ZÚR hl. m. Prahy harmonogram 
poUizování nového územního ĚMetropolitního plánuě: 
podle platného stavebního zákona je tUeba aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy na 
základE zprávy o jejím uplatOování zahájit ještE pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu, který bude muset odpovídat aktualizovaným ZÚR či až po 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují požadavky ke ZprávE. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
Vyhodnocení rizik není součástí Zprávy o uplatOování ZÚR hl.m. Prahy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy, Zpráva je zpracovaná v 
souladu s § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. o územnE analytických podkladech, 
územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu je kontinuita zaručena. Územní 
plán hl.m. Prahy - Metropolitní plán musí být s nadUazenou územnE plánovací 
dokumentací v souladu. 
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jeho projednání s tím, že soulad Metropolitního plánu a ZÚR hl. m. Prahy zajistí 
zmEna Metropolitního plánu po vydání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy. 
První varianta by poUizování Metropolitního plánu významnE zdržela a zanáší 
riziko budoucích soudních pUezkum] s nepUedvídatelným výsledkem. 
Druhá varianta vyžaduje uvedení Metropolitního plánu do souladu s platnými ZÚR 
hl.m. Prahy a mEnEné koncepce ZÚR hl. m. Prahy budou zapracovány až v 
komplexní aktualizaci Metropolitního plánu či jeho zmEnami. Teoreticky je možné 
pUipravovat Metropolitní plán ve dvou variant, podle stávajících a podle 
aktualizovaných ZÚR hl. m. Prahy, ale tento postup je náročný právnE, 
administrativnE i ekonomicky a vyžaduje shodu poUizovatele se zpracovatelem. 
V pUípadE, že by novela stavebního zákona nevstoupila v platnost, je nezbytné 
zahájit aktualizaci Z¥R hl. m. Prahy bu@ pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu anebo až po veUejném projednání. 
V pUípadE účinnosti novely stavebního zákona bude situace z tohoto hlediska 
pUíznivEjší, nebo[ návrh novely stavebního zákona umožOuje soubEžné poUízení 
ZÚR a vydání územního plánu na území hl. ni. Prahy, PUesto pUedjímání výsledk] 
soubEžného projednání územního plánu a aktualizace zásad územního rozvoje 
m]že vést k situaci, kdy by musel být územní plán pozdEji dle § 5ň odst. 6 
stavebního zákona zamítnut. 
Ň. Toto riziko lze do značné míry vyloučit v pUípadE, že dojde pouze k 
minimalistické aktualizace ZÚR hl. m. Prahy Ěpouze uvedení do souladu s 
Politikou územního rozvoje ČR a judikatur správních soud]ě, z níž nevyplývají 
žádná zvláštní rizika pUi poUizování. 
ň. V pUípadE, že by byla zvolena cesta komplexní a tedy vEcnE rozsáhlé 
aktualizace ZÚR hl. m, Prahy anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy, se Praha 
vystavuje riziku, že v pr]bEhu projednávání aktualizace nebo nových ZÚR hl. m. 
Prahy dojde k rozpor]m s nadUazenými správními orgány, mEstskými částmi a 
veUejnosti. 
4. V pUípadE komplexní aktualizace ZÚR hl. ni. Prahy. která by zasáhla i koncepci 
ZÚR hrozí soudní pUezkum, zda se jedná o aktualizaci ZÚR nebo skrytE o 
poUízení zcela nových ZÚR. 
5. Ke zprávE o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je tUeba pUistupovat s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy obstály pUi soudních pUezkumech a je tUeba je chápat jako 
stabilizujici prvek Územního plánování hl. ni. Prahy, Z hlediska Uízení rizik pUi 
poUizování územního plánu hl. ni. Prahy proto není vhodné do ZUR Prahy 
zasahovat. Všechna pozitiva, kterých je možné komplexní aktualizaci ZUR hl. m. 
Prahy dosáhnout, nevyvažuji rizika otevUeni soudních pUezkum] v situaci, kdy 
není jisté, že Praha bude mít po roce Ň0Ň0. resp. po roce Ň0ŇŇ platný územní 
plán. 
 

29    MČ Praha ř, starosta Jiné IV. Požadavky na ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
S ohledem na mimoUádný význam ZUR hl. m. Prahy pro koordinaci rozvoje území 
hl. m. Prahy a pro rozhodování zmEnách v území v pUípadE skončení platnosti 
územního plánu hlavního mEsta požadujeme zachovat a dále podstatnE posílit 
koordinační roli ZÚR hl. m Prahy. 
V požadavcích na aktualizaci pak požadujeme soustUedit se v ZÚR hl. m. Prahy 
na cizelaci, zpUesnEní a doplnEni podmínek pro rozhodování o zmEnách v území 
pUedevším v tEchto oblastech a tematických okruzích: 
ﾐ Stanovení cílového uspoUádání sídelní struktury mEsta - určeni cílové pozice, 
role a významu jednotlivých mEstských částí v sídelní struktuUe hlavního mEsta, 
určeni cílového uspoUádání center a jejich vzájemných prostorových a provozních 
vazeb a určeni cílového vztahu struktury osídlení hlavního mEsta k osídlení 
navazujícího Území StUedočeského kraje, se zvláštním zUetelem na obce v 
metropolitním regionu Prahy. 
ﾐ Ochrana a rozvoj hodnot celomEstského významu — jednoznačná identifikace 
pUírodních/krajinných, kulturních/historických a civilizačních hodnot celomEstského 
významu, se zvláštním zUetelem k hodnotám, jejichž ochrana nevyplývá z obecnE 
závazných právních pUedpis], včetnE stanovení jednoznačných podmínek jejich 
ochranu a režimu rozhodování o zmEnách v území ve vztahu k pUedmEt]m a 
cíl]m jejich ochrany. 
ﾐ Koncepce veUejné infrastruktury celomEstského, nadmístního i republikového 
významu funkčnE a prostorovE ucelená a robustní koncepce celomEstské a 
regionálnE či republikovE významné veUejné infrastruktury, tedy dopravního 
systému mEsta, systému zásobování mEsta sítEmi technické infrastruktury, ale 
také systému celomEstsky, regionálnE i republikovE významného občanského 
vybavení a veUejných prostranství, to vše se zvláštním zUetelem na zajištEní vazeb 
na území StUedočeského kraje a celé České republiky. 
ﾐ Koncepce zelené infrastruktury celomEstského i nadmístního významu — 
koncepce celomEstsky významných krajinných struktur a systému zelenE, se 
zvláštním zUetelem na krajinné vazby na území v zázemí hlavního mEsta. 
ﾐ PodmínEnosti rozvoje území realizaci veUejných infrastruktur celomEstského i 
nadmístního významu — zajištEní časové koordinace rozvoje území hlavního 
mEsta, resp. jeho Vybraných částí a území vzhledem k nárok]m na rozvoj a 
podmínEnosti realizací celomEstsky nebo regionálnE významných systém] 
veUejné infrastruktury. 
 
Od]vodnEni 
ZUR hl, m. Prahy jsou závazné pro poUizování a vydáváni Územního plánu hl. m. 
Prahy a regulaČnich plán]. Všechny zmEny současnE platného Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy, jakož i novE poUizovaný Územní plán hl. m. Prahy 
ĚMetropolitní pláně musí být plnE v souladu s platnými Ěvydanýmiě ZUR hl. m. 
Prahy, ve znEní všech jejích aktualizaci. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
Není možné pUedjímat co nastane, až skončí platnost Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy. V současnosti se poUizuje nový ÚP hl.m. Prahy. 
ZÚR jsou platnou územnE plánovací dokumentací, zpracované dle platných 
právních pUedpis], s jasnE stanovenými požadavky na účel, obsah a podrobnost 
zpracování Ě§ ň6 SZ, §6 - 10 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. včetnE pUílohy č. 4ě. ZÚR 
nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem ÚP, RP nebo navazujícím 
rozhodnutím. 
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Praha je zároveO krajem i obcí, proto se pro Prahu poUizuji a vydávají ZUR i 
Územní plán. Zatímco ve všech krajích České republiky mimo Prahu slouží 
zásady územního rozvoje pro koordinaci územnE plánovací činnosti mezi 
jednotlivými obcemi na území pUíslušného kraje, včetnE vazeb daného kraje na 
území sousedních kraj] či stát], v pUípadE hl.m. Prahy slouží ZUR ke koordinaci 
rozvoje vlastního území hlavního mEsta, včetnE koordinace rozvoje území hl. ni, 
Prahy ve vztahu k území sousedního StUedočeského kraje, zejména pak ve 
vztahu k území obcí pUiléhajících k obvodu hlavního mEsta. 
Ekvivalentem ke koordinaci územnE plánovací činnosti mezi jednotlivými obcemi v 
krajích mimo Prahu je v Praze de facto koordinace prostorových a provozních 
vztah] mezi územími jednotlivých mEstských částí. Zatímco v krajích mimo Prahu 
se záležitostmi a souvislostmi nadmistnimi významu rozumí N,Seelmy ty, které 
svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivOují území vice obcí, v pUípadE hl, 
m. Prahy se záležitostmi a souvislostmi nadmístního významu rozumí ty, které 
mají celomEstský význam Ěviz též ,plocha nadmístního nebo republikového 
významu- dle § Ň odst. Ě1ě písm. hě stavebního zákonaě. 
ZUR hl. ni. Prahy tak Ueší shodné území, jako Ueší Územní plán hl. m. Prahy, ZUR 
hl, Prahy se ovšem zabývají výhradnE záležitostmi celomEstského významu, a 
tedy záležitostmi koordinujícími rozvoj území hl, ni. Prahy jako celku. v 
celomEstských souvislostech a souvislostech pUesahující hranici hl. ni. Prahy do 
sousedního StUedočeského kraje. ZUR pUitom zároveO v souladu s § ň6 odst. Ěňě 
stavebního zákona "koordinuji územnE plánovací činnost obcí-, v pUípadE Prahy, 
která je sama obci, je tak povinností ZUR v nadmistn[elticelomEstských 
souvislostech a vztazích stanovit jednoznačný rámec pro územní plán hlavního 
mEsta, ZUR hl. m. Prahy stanoví účelné a hospodárné uspoUádáni území hlavního 
mEsta, vymezí tedy systém center a vzájemné vztahy mezi nimi, vymezí hlavní 
rozvojová území, území krajiny anebo území s nutným specifickým pUístupem k 
jejich rozvoji a pro všechna tato území stanoví podrobné podmínky a úkoly pro 
územní plánování, které musí být následnE detailnE naplnEny v územním plánu, 
resp. v regulačních plánech. 
ZUR dále vymezí plochy a koridory nadmístního a celomEstského významu pro 
dopravní či technickou infrastrukturu, protipovodOová opatUení, územní systém 
ekologické stability či další vybrané celomEstsky významné systémy v území. 
Cílem je pUitom vytvoUit územní podmínky pro fungování a další kvalitativní i 
kvantitativní rozvoj systEmil zajiš[ujících fungování hl. ni. Prahy jako celku a 
integraci hl. m. Prahy do širších územních struktur sousedního StUedočeského 
kraje, potažmo celého státu. 
Projednávaný Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v podobE, v jaké je 
pUedkládán, naopak pUedstavuje zásadní ohrožení výše uvedené zásadní 
koordinační role ZUR hl. m. Prahu ve vztahu k ÚzemnE plánovací činnosti a 
rozvoji území hl. Prahy. Navrhováno je vypuštEní Uady podmínek pro následné 
rozhodování o zmEnách v území a úkol] pro podrobnEjší ÚPD. nEkteré systémy v 
území zakotvené v platných ZUR hl. m, Prahy jsou bez dalšího zd]vodnEní 
označovány za místního významu a jsou tak navrženy k vypuštEní. Namísto 
snahy o cizelaci, zpUesnEní a doplnEní dalších úkol] pro následné rozhodování o 
zmEnách v území jsou tak robustnost a koordinační role stávajícího znEní ZÚR 
hl.m. Prahy spíše oslabovány. Hrozí tak, že bez návazného územního plánu 
hlavního mEsta nebudou ZÚR hl. mi Prahy samy o sobE pUípadnE schopné sloužit 
jako relevantní podklad pro rozhodování o zmEnách v území. 
Podle platného znEní stavebního zákona skončí platnost současného Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Ěschválený ř. ř. 1řřřě dne ň1. 1Ň, Ň0Ň0. 
MomentálnE v Poslanecké snEmovnE Parlamentu ČR projednávaná novela 
stavebního zákona pUedpokládá prodloužení platnosti všech úzenmich plán] 
schválených pUed 1. 1. Ň007 do konce roku Ň0ŇŇ, tedy o daIŠi dva roky. PUijetí a 
účinnost právE projednávané novely stavebního zákona jsou však nejisté a nelze 
s nimi v tuto chvíli s jistotou počítat. Praha poUizuje nový Územní plán hl. m, Prahy 
ĚMetropolitní pláně, jeho poUízení je však ve značném časovém prodlení oproti 
p]vodnE pUedpokládanému hannonogramu, a proto je v současné dobE v 
podstatE jisté. že Metropolitní plán nebude účinný pUed uplynutím lh]ty účinnosti 
současnE platného I:JPSÚ hl. ni. Prahy. tedy do ň L 1Ň. Ň0Ň0. S velkou mírou 
pravdEpodobnosti lze pUedpokládat. že Metropolitní plán nebude účinný ani do 
pUípadné prodloužené lh]ty ň1. 1Ň. Ň0ŇŇ. 
S ohledem na výše uvedené Praha čelí reálné hrozbE, že od 1. 1. Ň0Ň1 nebo od 
1. 1. Ň0Ňň ty závislosti na pUípadné účinnosti momentálnE projednávané novely 
stavebního zákonaě bude zcela bez územního plánu. Rozhodování v území se 
pak v tom pUípadE kromE pUíslušných ustanoveni stavebního zákona, zejména cíl] 
a úkol] územního plánování, a kromE Pražských stavebních pUedpis] bude Uídit 
právE zásadami územního rozvoje. 
 
 

29    MČ Praha ř, starosta Jiné V. Obsah kapitoly 
aě Vyhodnocení uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na 
základE kterých byly ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení 
pUípadných nepUedpokládaných negativních dopadl na udržitelný rozvoj území 
 
a. 1 Zásadní pUipomínka 
Doporučujeme identifikovat všechny konkrétní novE skutečnosti, vyplývající ze 
zmEn podmínek v uplynulém období a zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení 
konkrétních vliv] identifikovaných nových skutečností na formální obsah i vEcné 
Uešení ZUR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na pUípadnou 
aktualizaci ZUR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období a také bude doplnEno 
vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území. 
Dále ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 
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V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR nestačí pouze uvést prostý výčet 
legislativních pUedpis] a dalších dokument], které se v uplynulém období zmEnily. 
Je nezbytné identifikovat zcela konkrétnE jednotlivé podmínky, které se zmEnou 
tEchto pUedpis] a dokument] zmEnily a formulovat vliv tEchto podmínek na 
formální i vEcný obsah ZÚR hl. m. Prahy.  

29    MČ Praha ř, starosta Jiné a. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z novel všech 
relevantních právních pUedpis] s účinností v uplynulém období, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Doporučujeme 
pUitom zabývat se kromE uvedené novely vyhlášky č. 45Ř/Ň010 Sb., kterou se 
mEní vyhláška č. 500/Ň006 Sb. dále napU. novelou zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o 
ochranE zemEdElského p]dního fondu, novelou zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích a dalšími, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme mezi legislativními pUedpisy, 
které byly v uplynulém období zmEnEny/aktualizovány a mohly by mít vliv na 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, napU. novelu zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o ochranE 
zemEdElského p]dního fondu Ězákony č. 41/Ň015, resp.1Ř4/Ň006 Sb., kterými se 
mEní zákon č. ňň4/1řřŇ Sb.ě, nebo napU. novelu zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích Ězákon č. Ň6Ř/Ň015 Sb., kterým se mEní zákon č. 
13/1řř7 Sb.ě, kterým se ruší označení všech „rychlostních silnic“, a mnohé další. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Návrh aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, který vyplyne za schválené Zprávy, bude 
zpracován v souladu s platnou legislativou. 
 
 

29    MČ Praha ř, starosta Jiné a. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. porovnat výsledky prognózy zpracovatele s výsledky projekce z 
ČSÚ, Ň. identifikovat konkrétní nové skutečnosti, které z nich vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedeno, že „je k dispozici 
nová Prognóza vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy“. Není objasnEno, v čem 
se zjištEní nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy liší od 
skutečností, na základE nichž byly zpracované v současné dobE platné ZÚR hl. 
m. Prahy. Není ani objasnEno, zda z nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. 
m. Prahy vyplývají nEjaké konkrétní nároky na Uešení ZÚR hl. m. Prahy. 
UpozorOujeme, že kromE prognózy zpracované pUímo v IPR existuje i Projekce 
obyvatelstva v Hlavním mEstE Praze do roku Ň050 Ěz ledna Ň014ě, zpracovaná 
jedním ze tUí renomovaných prognostických pracoviš[ v ČR - Českým statistickým 
úUadem. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Prognóza byla zpracována Univerzitou Karlovou a jejím podkladem byly data ČSÚ. 
Prognóza byla použita proto, že obsahuje i podrobnEjší údaje než data z ČSÚ. 
Jedná se o údaje o imigraci - pUír]stky obyvatel plynoucími s dostEhování do 
Prahy z ČR i s pUedpokladem stEhování mimo ČR. Jde tedy o prognózu, která Ueší 
komplexnE pUír]stek obyvatelstva ve tUech variantách vývoje do horizontu roku 
Ň050 a tyto pUír]stky i prostorovE distribuuje v rámci obce - hl. m. Prahy. 
Vyplývá z ní, z její stUední varianty, že i nadále bude r]st počet obyvatel Prahy jako 
v posledních cca. Ň0 letech, že je tedy potUeba navržené stavby a zaUízení 
technické, dopravní i občanské vybavenosti realizovat a rozhodnE je neredukovat. 
ObdobnE se nemEní, až na výjimky - a to spíše lokální Ěmístní, na úrovni MČě, 
požadavky na rozvojové plochy, oblasti a osy. 

29    MČ Praha ř, starosta Jiné a. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zd]vodnit „potUebu provEUení vymezení regionálního a 
nadregionálního ÚSES“, zejména specifikovat konkrétní nové skutečnosti, které 
vyvolávají uvedenou potUebu, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy v oblasti ÚSES. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedena „potUeba 
provEUení vymezení regionální a nadregionální úrovnE ÚSES“. 
Tato potUeba není nijak zd]vodnEna ani jinak objasnEna. Nová potUeba uvedení 
regionální a nadregionální úrovnE ÚSES do souladu s legislativou je ponEkud 
pUekvapivá, protože ÚSES byl do ZÚR hl. m. Prahy nepochybnE zpracován v 
souladu se zák. 114/1řřŇ Sb. a provádEcí vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. Není 
zUejmé, jaké nové skutečnosti pro vymezení regionálního a nadregionálního 
ÚSES vyplývají z “aktuální oborové metodiky”. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 

29    MČ Praha ř, starosta Jiné a. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících ze 
schváleného nového Strategického plánu hl. m. Prahy, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme napUíklad Strategický plán 
hlavního mEsta Prahy, schválený Zastupitelstvem hl. m. Prahy Ň4. 11. Ň016. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Nejedná se o novou skutečnost/podmínku. 
Strategický plán, neboli plán rozvoje obce je nástrojem majetkové politiky a 
oborových politik mEsta. 
Nejedná se o nový Strategický plán hl.m. Prahy ale o ůktualizaci Strategického 
plánu Ň00Ř. 
Z výstup] obsažených v aktualizaci Strategického plánu nevyplývá žádná nová 
podmínka, která by mEla být Uešena ůktualizací ZÚR hl.m. Prahy. 
 
 

29    MČ Praha ř, starosta Jiné a. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení relevantní judikatury správních soud] k 
návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, kterými se vydávají ZÚR, resp. 
aktualizace ZÚR, v uplynulém období, včetnE specifikace konkrétních nových 
skutečností, které z judikatury pro Uešení ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
judikatury správních soud] k návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, 
kterými se vydávají ZÚR, resp. aktualizace ZÚR, v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Právní Uád je v ČR hierarchicky uspoUádán - právo Evropské unie, ústavní 
poUádek, mezinárodní smlouvy, zákonné právní pUedpisy a podzákonné právní 
pUedpisy. Judikatura není pramenem práva. Judikatura upUesOuje výklad zákon], 
ale nejsou to zákony ani podzákonné právní pUedpisy. 
Tato problematika není součástí Zprávy. 
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29    MČ Praha ř, starosta Jiné a. 7 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z rozvoje 
StUedočeského kraje v uplynulém období, se zamEUením na koordinaci ZÚR hl. m. 
Prahy se ZÚR StUedočeského kraje a se zohlednEním Integrované strategie pro 
ITI Pražské metropolitní oblasti. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
rozvoje StUedočeského kraje v uplynulém období, zejména pak z rozvoje 
bezprostUedního zázemí hl. m. Prahy. 
V této souvislosti pUipomínáme, že v uplynulém období došlo ke zrušení nEkterých 
částí ZÚR StUedočeského kraje, včetnE napU. zrušení plochy rozvoje letištE Praha 
– RuzynE, silničního okruhu kolem Prahy v severozápadním a severovýchodním 
sektoru či koridoru železniční tratE č. ŇŇ1: úsek Praha – Strančice, s velmi úzkými 
vazbami na území hl. mEsta Prahy. MomentálnE je projednávána ůktualizace č. Ň 
ZÚR StUedočeského kraje, která výše uvedené soudem zrušené části ZÚR 
StUedočeského kraje novE vymezuje. 
Dále pUipomínáme existenci ITI Pražské metropolitní oblasti Ěviz https://rsk-
sk.cz/integrovane- nastroje/iti-prazske-metropolitni-oblasti/). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavky nebudou akceptovány. 
PoUizovaná ůktualizace č. Ň ZÚR StUedočeského kraje je v souladu s platnými 
ZÚR hl.m. Prahy. 
Vyhodnocení koordinace se ZÚR StUedočeského kraje není pUedmEtem Zprávy. 
ITI - Integrované územní investice ĚIntegrated Territorial Investments) jsou 
nástrojem EU v rámci programovacího období Ň014-2020, kdy jsou investice 
smEUovány do tzv. Metropolitních region]. V pUípadE Prahy jde o spolupráci se 
StUedočeským krajem a obcemi kolem Prahy, kde ve vymezeném regionu lze 
použít ITI k financování projekt] , ale jen v souladu se strategií ITI pro metropolitní 
region Prahy a StUedních Čech. Jde o nástroj finanční, který je smEUován do tUí 
oblastí Ěškolství, ochrana proti povodním, dopravní stavby- napU. P+Rě a vEtšina 
investic je realizována na území StUedočeského kraje. PUímý vliv ITI na územní 
plánování respektive na aktualizaci ZÚR a jejich naplOování není. 
 

29    MČ Praha ř, starosta Jiné a.Ř Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území, včetnE 
formulace závEr], zda zmEny podmínek za uplynulé období vyvolávají 
pUedpokládaný negativní dopady na udržitelný rozvoj území a pUípadnE jaké. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v]bec provedeno 
„vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území“. 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se v této vEci nelze odkázat na 
stanovisko pUíslušného orgánu ochrany životního prostUedí, poUizovatel Zprávy o 
uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy na základE vyhodnocení 
podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, vyhodnotit pUípadný negativní 
vliv tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území. PUíslušný orgán ochrany životního 
prostUedí posuzuje pUípadné negativní vlivy vyplývající ze zmEn podmínek v 
uplynulém období pouze na životní prostUedí, resp. na evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Poslední odstavec v kapitole aě Zprávy bude pUeformulován. 
 

29    MČ Praha ř, starosta Jiné VI. Obsah kapitoly 
b) Problémy k Uešení v ZÚR vyplývající z územnE analytických podklad] 
 
b.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme kapitolu bě zpracovat d]slednE a UádnE na základE rozboru 
„Problém] k Uešení nástroji územního plánování“ provedeného v kapitole 1111 ň. 
ůktualizace ÚůP hl. m. Prahy. Zvláštní zUetele jsou hodny zejména následující 
„problémy k Uešení nástroji územního plánování“ : 
- ůbsence koordinace rozvoje bydlení a dalších aktivit v rámci mEsta a 
pUímEstského území Ěs. 5ě; 
- neúplná a nedostatečná kapacita dopravní a technické infrastruktury v rámci 
metropolitního regionu a Ěnedostatečnáě návaznost na hlavní evropské sítE Ěs. 5ě; 
- zvýšení významu železnice v regionální dopravE Ěs. 5ě; 
- problém stanovení zd]vodnEného limitu r]stu počtu obyvatel Prahy a jejích 
mEstských částí s ohledem na omezení vyplývající z pUírodních podmínek, zdroj], 
dopravní obsluhy a životního prostUedí Ěs. 7ě; 
- nedostatek les] s ohledem na potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského 
kraje, vysoká rekreační zátEž stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch Ěs. 7ě; 
- celkové pUetížení centra mEsta dopravou, nepUíznivé prostorové aspekty 
dopravních staveb Ěs. řě; 
- dlouhodobE nedokončené koncepce významných mEstských lokalit a sídlištních 
založení, nedostatečné využití jejich potenciálu Ěs. řě; 
- vznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené mEstské prostUedí a 
generující zvýšené nároky na dopravní obsluhu Ěs. 11ě; 
- tlak na novou pUevážnE monofunkční zástavbu v nezastavitelném území, kde do 
budoucna není zajištEna kvalitní kolejová veUejná doprava a tím zvyšující se 
nároky na individuální automobilovou dopravu ĚnapU. Šeberov, HrnčíUe, Újezd, 
KUeslice, Pitkoviceě Ěs. 15ě; 
- neexistence značné části Pražského okruhu zp]sobuje pUetrvávající zatížení 
území mEsta tranzitní automobilovou dopravou (s. 15); 
- absence kvalitních tangenciálních Ěkolejovýchě spojení MHD mezi jihozápadní a 
jižní částí mEsta, mezi severozápadní a severní částí mEsta mimo oblast 
rozšíUeného celomEstského centra, která by pUispEla k odlehčení dopravního 
systému v centru mEsta (s. 15); 
- chybEjící další kapacitní kolejové propojení v jižní části Prahy s centrem mEsta, 
které by snížilo rozsah autobusové MHD a nabídlo rovnEž alternativní trasu pro 
pUípad opravy Nuselského mostu Ěs. 15ě; 
- nedokončená pUestavba železničního uzlu Praha, omezená kapacita 
železničního uzlu Balabenka ve vztahu k Novému spojení, komplikované 
podmínky pro zkapacitnEní železničního uzlu Praha v centrální oblasti mEsta Ěs. 
15); 
- absence železničního propojení letištE Praha/RuzynE a kvalitního železničního 
spojení Praha–Kladno (s.15); 
- nekoordinovaný postup pUi rozvoji velkých komerčních a logistických aktivit v 
kontaktním území Prahy Ěs. Ň0ě; 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Kapitola bude rozšíUena a budou konkretizovány problémy vyplývající z aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR hl. m. Prahy Ueší jen vybrané 
problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR náležetě. 
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- nedostatečná podpora vzniku polyfunkční struktury mEstské zástavby v 
mEstských a čtvr[ových centrech, která je zárukou lepších podmínek pro 
celodenní bezpečnost Ěs. Ň0ě; 
- vytvoUit podmínky pro posílení vodárenské infrastruktury ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- zajistit územní podmínky pro umístEní potUebných plošných zaUízení a liniových 
vedení elektrizační soustavy Ěs. 17ě; 
- vytvoUit podmínky pro zkapacitnEní plnE菜  vyažených nebo pUeažených lokálních 
ČOV nebo pUepojení na stokový systém hl. m. Prahy ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- a omezovat kompaktní urbanizaci v okrajových částech Prahy a vytvoUit 
podmínky pro možnost realizace protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru (s. 17). 
 
Od]vodnEní 
V kapitole bě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden pouze 
jeden problém vyplývající ze ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. 
m. Prahy. V kapitole 11ň1 ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy je pUitom uvedeno 
celkem 1Ň okruh] problém] k Uešení v územnE plánovacích dokumentacích. 
VýbEr pouze jednoho problému není nijak objasnEn, stejnE tak jako není 
objasnEno, proč se Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nezabývá dalšími 
problémy k Uešení uvedenými v ň. aktualizaci ÚůP hl. m. Prahy relevantními pro 
Uešení v ZÚR. Pro účely vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUitom nejsou 
využity ani „Problémy k Uešení nástroji územního plánování“ formulované pro 
jednotlivé tematické okruhy v kapitole 1111 sekce 1100 „Hodnoty a problémy“ ň. 
aktualizace ÚůP hl. m Prahy. 
Z provedené hlubší analýzy ň. aktualizace ÚůP hl. m Prahy lze s jistotou 
konstatovat, že uvedení jediného problému uvedeného ve ZprávE o uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. m. Prahy není dostatečným vyhodnocením 
problém] k Uešení v ZÚR vyplývajících z ÚůP. 

29    MČ Praha ř, starosta Jiné VII. Obsah kapitoly 
cě Vyhodnocení souladu ZÚR s Politikou územního rozvoje ČR 
 
c.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
republikovými prioritami územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území stanovenými v Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1, 
schválené vládou ČR dne 15. 4. Ň015. Požadujeme Ň. formulovat konkrétní 
požadavky na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1. PUitom Požadujeme 
zamEUit se na návrh implementace novE stanovených republikových priorit č. 
Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uvedeno prosté konstatování, 
že „v rámci zpracování ůktualizace ZÚR bude provEUen soulad s republikovými 
prioritami PÚR ČR“. To nelze považovat za naplnEní požadavku § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. „vyhodnotit soulad ZÚR s politikou územního rozvoje“. Konstatování 
pUitom pUedjímá, že platné ZÚR hl. m. Prahy nejsou v souladu s PÚR ČR a že je 
tak nutné poUídit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Návrh na poUízení aktualizace ZÚR 
pUitom má vyplynout až z povedeného vyhodnocení souladu ZÚR s platnou 
Politikou územního rozvoje ČR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 

29    MČ Praha ř, starosta Jiné c. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
obecnými kritérii a podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro 
územní plánování uvedenými v čl. ĚňŘě a v čl. Ěňřě PÚR ČR ve znEní její 
ůktualizace č. 1. 
Požadujeme Ň. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
úkoly pro územní plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro 
Metropolitní rozvojovou oblast Praha. 
 
Od]vodnEní 
Nelze se spokojit se závEry vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s vymezením 
rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí dle PÚR ČR, které se 
omezují na požadavek na pUejmenování rozvojové oblasti OB1. 
UpozorOujeme, že v ůktualizaci č. 1 PÚR došlo k aktualizaci a doplnEní nEkterých 
obecných kritérií a podmínek pro rozhodování o zmEnách v území uvedených v čl. 
ĚňŘě a úkol] pro územní plánování uvedených v čl. Ěňřě PÚR ČR. 
UpozorOujeme dále, že v ůktualizaci č. 1 PÚR ČR byly pro Rozvojovou 
metropolitní oblast Praha stanoveny novE tUi úkoly pro územní plánování. Návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR se má mimo jiné zabývat i vyhodnocením plnEní úkol] 
pro územní plánování stanovených v PÚR ČR pro pUedmEtnou Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, by[ by mElo být konstatováno, že nEkterý z úkol] pro 
územní plánování dosud nebyl zodpovEdnými orgány splnEn ĚnapU. že zatím 
nebyla poUízena požadovaná územní studieě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
1. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s obecnými kritérii a 
podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro územní plánování 
stanovenými v platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy 
součástí od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEno jaké články jsou oproti PÚR ČR Ň00Ř v platné PÚR 
zmEnEny. 
Ň. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s úkoly pro územní 
plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
 

29    MČ Praha ř, starosta Jiné VIII. Obsah kapitoly 
dě Vyhodnocení návrh] mEstských částí na aktualizaci ZÚR 
 
d.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zapracovat do kapitoly dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
kromE požadavk] mEstských částí uplatnEných v rámci projednání návrhu Zprávy 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
PoUizovatel neobdržel žádné požadavky MČ na aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy. 
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o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy rovnEž návrhy a podnEty na aktualizaci ZÚR hl. 
m. Prahy týkající se jednotlivých mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 
Požadujeme k tomu využít zejména bohatou agendu pr]bEžných konzultací 
rozpracovaného návrhu nového Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s 
mEstskými částmi. 
 
Od]vodnEní 
V kapitole dě Zprávy o uplatOování ZÚR se obvykle kromE požadavk] mEstských 
částí uplatnEných ve lh]tE pro projednání Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
uvádEjí též návrhy a požadavky mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR v uplynulém období. Je 
nepochybné, že Uada návrh] na aktualizaci ZÚR z pohledu mEstských částí 
jednoznačnE vyplývá napU. z konzultací rozpracovaného návrhu nového 
Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s mEstskými částmi. 

Vzhledem k rozdílní podrobnosti ÚP a ZÚR není možné pUipomínky vznesené v 
rámci konzultací k novému Územnímu plánu hl.m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě 
použít k Zásadám územního rozvoje hl.m  Prahy. Tyto konzultace probíhaly nad 
rámec zákonem stanoveného postupu mezi zpracovatelem ÚPD a MČ, bez účasti 
poUizovatele. Tato jednání se týkala pouze návrhu Uešení Metropolitního plánu a 
byla mimo proces poUizování ÚPD. 
 

29    MČ Praha ř, starosta Jiné IX. Obsah kapitoly 
eě Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR, vč. požadavk] 
na VVURÚ, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování nových 
ZÚR, vč. požadavk] na VVURÚ 
 
e.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUed vlastní formulací požadavk] a podmínek pro zpracování návrhu 
aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR zpracovat UádnE a úplnE 
kapitoly aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola e) Zprávy o uplatOování ZÚR musí být vždy formulována na základE 
podrobného a úplného vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období 
zpracovaného v kapitolách aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR. ZávEry 
vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě, 
bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR jsou základním podkladem pro formulaci 
dalšího postupu, včetnE konkrétních požadavk] a podmínek pro zpracování 
návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR. 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedené v kapitolách aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je neúplné a není proto dostatečné pro 
formulaci jednoznačných a zd]vodnitelných požadavk] a podmínek pro 
zpracování návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v podrobnosti náležející dokumentaci ZÚR doplnEny kapitoly aě, 
bě, cě a dě dle uplatnEných vyjádUení, pUipomínek a požadavk]. 

29    MČ Praha ř, starosta Jiné e. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme na úvod kapitoly eě doplnit stručné shrnutí hlavních závEr] a zjištEní 
z kapitol aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, včetnE porovnání 
možností dalšího postupu a zd]vodnEní, proč je požadovaná právE aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy a v jakém rozsahu. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má mimo jiné na základE vyhodnocení 
uplatOování ZÚR provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR 
objasnit závEry vyhodnocení zmEn podmínek v území v uplynulém období a 
navrhnout a zd]vodnit další postup územnE plánovací činnosti ve vztahu k ZÚR 
Ěbez požadavk] na úpravu Uešení ZÚR / požadavky na aktualizaci ZÚR / 
požadavky na poUízení zcela nových ZÚRě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován částečnE. 
Vzhledem k tomu, že ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé 
schválené Zprávy body aě až hě, nebudou hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě 
Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

29    MČ Praha ř, starosta Jiné e. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zakomponovat do požadavk] na zpracování aktualizace ZÚR nebo 
nových ZÚR d]slednE všechny požadavky na formální i vEcné Uešení ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývající z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má v souladu s § ř Vyhlášky č. 500/Ň006 
Sb. obsahovat požadavky na všechny úpravy ZÚR. Tada závEr] a zjištEní z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období uvedených v 
kapitolách aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v kapitole 
e) uvedena. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Jak bylo uvedeno výš  Ěviz. pUedchozí odstavecě, vzhledem k tomu, že ůktualizace 
ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé schválené Zprávy body aě až hě, nebudou 
hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole eě. 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

29    MČ Praha ř, starosta Jiné e. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme striktní a definitivní požadavky na úpravy textu ZÚR zobecnit a 
ponechat tak dostatečnou volnost zpracovateli a poUizovateli aktualizace ZÚR pro 
provEUení úprav text] v potUebných vEcných souvislostech. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR obsahuje v bodech ň., 4. a 5. zcela striktní 
a definitivní požadavky na dílčí formulační zmEny textu, uvedené jako vlastní 
zmEnový text aktualizace ZÚR. Takový postup je v praxi dosti neobvyklý, návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR tak zcela nepodloženE a neod]vodnEnE pUedjímá 
vlastní vEcné Uešení aktualizace ZÚR a výsledek procesu poUizování aktualizace 
ZÚR a nedává tak projektantovi ani poUizovateli aktualizace ZÚR možnost 
potUebné zmEny textu v rámci procesu zpracování aktualizace ZÚR d]kladnE 
provEUit a promyslet ve všech potUebných vEcných souvislostech. 
UpozorOujeme, že takto striktní a definitivní pojetí požadavk] na formulační 
úpravy textu ZÚR v rámci Zprávy o uplatOování ZÚR zakládá reálný problém pUi 
vypoUádání souladu Uešení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy s požadavky na 
aktualizaci ZÚR v pUípadE, kdy se nakonec jednotlivé formulace textu ZÚR v 
návrhu aktualizaci ZÚR zmEní a když se zpracovatel od nich tedy jakkoli odchýlí 
Ěcož lze pUedpokládatě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude zapracován. 
- Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
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29    MČ Praha ř, starosta Jiné e. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy z výše uvedených právních pUedpis] a ÚůP Ěviz též kapitola bě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahyě, včetnE specifikace konkrétních 
požadavk] na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden požadavek na 
„opravy a upUesnEní v textové a grafické části ve smyslu zákona č. ň50/Ň01Ň Sb. 
Ěnovela stavebního zákonaě, platného znEní vyhlášky č. 500/Ň006 Sb., ÚůP hl. m. 
Prahy a Pražských stavebních pUedpis]“ a dále „upUesnEní formulací textové části 
a formální úpravy výkres].“ Není zUejmé, o jaké konkrétní opravy se má jednat, v 
jakém rozsahu a s jakými dopady na vEcné i formální Uešení ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 
Problematiku ÚůP Ueší kapitola bě, která bude rozšíUena a budou konkretizovány 
problémy vyplývající z aktualizací ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR 
hl. m. Prahy Ueší jen vybrané problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR 
náležetě. 

29    MČ Praha ř, starosta Jiné e. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývají z republikových priorit územního plánování, jejichž znEní bylo 
podstatnEji upraveno nebo novE doplnEno v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR. 
PUitom Požadujeme zamEUit se zejména na návrh implementace novE 
stanovených republikových priorit č. Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní 
republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden toliko obecný 
požadavek zohlednit v 1. kapitole ZÚR hl. m. Prahy priority stanované v PÚR ČR. 
Vycházíme z pUedpokladu, že současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1, byly vydány v souladu s tehdy platnou PÚR ČR z roku Ň00Ř. V 
uplynulém období, konkrétnE 15. 4. Ň015, byla vydána ůktualizace č. 1 PÚR ČR, 
ve které bylo podstatnEji aktualizováno nebo novE doplnEno znEní následujících 
republikových priorit územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území: 
(14a), (16), (16a), (17), (20a), (23), (24), (24a) a (29). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 
 
 
 

29    MČ Praha ř, starosta Jiné e. 7 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR navrhuje v bodE Ň. bez náhrady zrušit 
kapitolu Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
„Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy“ s od]vodnEním, že její jednotlivá 
ustanovení jsou obsažena v jednotlivých konkrétních kapitolách ZÚR. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, která ustanovení kapitoly Ň. současnE 
platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou obsažena v 
konkrétních kapitolách ZÚR hl. m. Prahy nebo jsou s nimi v rozporu, zejména s 
ohledem na nezbytnost dosažení souladu obsahu ZÚR hl. m. Prahy s platnou 
legislativou. 
 
Od]vodnEní 
Toto obecné od]vodnEní nelze považovat za adekvátní, protože ustanovení 
kapitoly Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
jsou aplikovaná bez rozdílu na celém území hl. m. Prahy, zatímco jednotlivé 
konkrétní kapitoly současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 vymezují podmínky pro vymezená území hl. m. Prahy Ěspecifické 
oblasti nadmístního a celomEstského významu, transformační oblasti, nadmístnE 
významné rozvojové osy a oblastiě. Součástí kapitoly Ň. současnE platných ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou ustanovení naplOující základní 
požadavky pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb.: zejména odst. 1 písm. aě 
„stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území včetnE zohlednEní priorit stanovených v Politice územního rozvoje“; odst. 1 
písm. eě „upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území kraje“; a odst. 1 písm. hě „stanovení 
požadavk] na koordinaci územnE plánovací činnosti obcí a na Uešení v územnE 
plánovací dokumentaci obcí, zejména s pUihlédnutím k podmínkám obnovy a 
rozvoje sídelní struktury.“ Je možné, že nEkterá ustanovení v kapitole Ň. jsou 
duplicitnE obsažena v kapitole Ř. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy Ěv ní jsou 
také nEkteré celomEstské zásadyě, ale u nich tUeba duplicitu prokázat, a to 
srovnáním formulací jednotlivých konkrétních zásad. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

29    MČ Praha ř, starosta Jiné e.Ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 7 vEnovaném 
„ZpUesnEní ploch a koridor] vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridor] 
nadmístního a celomEstského významu“ stanovuje nezbytnost provEUení a 
nového vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. Požadujeme 1. 
doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUehled zmEnEných 
metodických a legislativních podmínek a vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy, které zd]vodní potUebu provEUení vymezení ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni na území hl. m. Prahy. Ň. v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy požadujeme uvést konkrétní požadavky a podmínky pro aktualizaci 
vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. 
 
Od]vodnEní 
PotUeba nového vymezení ÚSES ovšem z obsahu kapitoly cě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nevyplývá. Je pUitom argumentováno nutností uvést 
vymezení systému ÚSES do souladu „s legislativním rámcem, oborovými 
metodikami a reálnými podmínkami v území“. V kapitole aě „Vyhodnocení 
uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na základE kterých byly 
ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území“ Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy potUebu provEUení vymezení ÚSES na 
nadregionální a regionální úrovni konstatuje bez uvedení zmEn legislativních a 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 
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metodických podmínek, na základE kterých byl ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni vymezen v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 a/nebo vyhodnocení zkušeností pUi uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, 
ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Zd]vodOování zmEn konkrétních prvk] 
regionálního ÚSESpotUebou „uvedení dosouladu s legislativnímrámcem“ 
považujeme za zavádEjící, protože stávající podoba ÚSES byla do platného 
územního plánu začlenEna v souladu se zákonem č. 114/1řřŇ Sb. i provádEcí 
vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. ObdobnE považujeme za zavádEjící odkaz na „aktuální 
oborovou metodiku“, nebo[ fakt jejího vydání sám o sobE nelze považovat za 
argument pro zpochybnEní platného ÚSES nota bene pouze jeho vybraných částí. 

29    MČ Praha ř, starosta Jiné e. ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola e) Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE Ř. navrhuje pUi 
upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot, že tyto územní podmínky budou pUi aktualizaci „upraveny s 
ohledem na požadavek hospodárného a intenzivního využití zastavEného území s 
d]razem na využití ploch brownfields a ploch pUestavby a s ohledem na 
požadavek omezit rozšiUování zastavitelného území do krajiny” a že podkladem 
pro úpravu tEchto podmínek budou využity výsledky poUizovaných aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají ve vztahu k 
podmínkách koncepce ochrany a rozvoje hodnot území hl. m. Prahy pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na aktualizaci ZÚR 
hl. m. Prahy ve vztahu k podmínkám koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy tímto bodem implikuje, že existující 
koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
Aktualizace č. 1 je nedostatečná, aniž toto prokázal ve svých kapitolách aě, až dě. 
ZároveO v bodE e/Ň navrhuje bez náhrady zrušit kapitolu Obecných zásad 
územního rozvoje hl. m. Prahy. Není proto zjevné, do jakých kapitol ZÚR hl. m. 
Prahy a jakým zp]sobem budou výše zmínEné úpravy zapracovány a k jak 
rozsáhlým a podstatným zmEnám ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 
1 v by d]sledku navržených úprav mElo dojít. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Ve ZprávE není uvedeno, že existující koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR 
hl. m. Prahy je nedostatečná a bude tudíž mEnEna. 
V tomto bodu se jedná pouze o úpravu kapitoly Ř - UpUesnEní územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních a civilizačních hodnot v platných 
ZÚR, vzhledem k podrobnosti dokumentace ZÚR, s využitím ůktualizace ÚůP a 
také v d]sledku revize Kapitoly Ň. Nejedná se o zmEnu koncepce, ale pouze o 
formulační úpravu. 
Jak již bylo uvádEno v pUipomínkách výše, Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

29    MČ Praha ř, starosta Jiné e.10 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ř. konstatuje, že obsah 
kapitoly bude naplOovat požadavky Evropské úmluvy o krajinE. Česká republika 
podepsala Evropskou úmluvu o krajinE ve Štrasburku ŇŘ. listopadu Ň00Ň. 
Požadujeme 1. pUednE doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 
s Evropskou úmluvou o krajinE a specifikovat, v čem se ve vztahu k Evropské 
úmluvE o krajinE zmEnily podmínky, na jejichž základE byly současné platné ZÚR 
hl. m. Prahy vydány. 
Ň. v návaznosti na vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní 
ůktualizace č. 1 s Evropskou úmluvou o krajinE požadujeme ve formulaci bodu ř. 
kapitoly eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnE specifikovat, jaké 
konkrétní požadavky a podmínky vyplývají na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do 
souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Česká vláda usnesením č. 104ř/Ň00Ň z Uíjna Ň00Ň uložila ministerstvu životního 
prostUedí, ministerstvu zemEdElství, ministerstvu kultury, ministerstvu pro místní 
rozvoj a ministerstvu školství, mládeže a tElovýchovy, aby zabezpečila 
uplatOování úmluvy v praxi. Vymezit typy krajin podle stanovených cílových 
charakteristik a stanovit cílové charakteristiky kraji, včetnE územních podmínek 
pro jejich zachování nebo dosažení, v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE č. 
1ň/Ň005 Sb. m. s., vyplývá z pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. již od roku 
Ň007. Máme tak za to, že i současnE platné ZÚR hl. m. Prahy mEly být 
zpracovány v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE. Z bodu ř. Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není s ohledem na výše uvedené zUejmé, v čem 
současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 neodpovídají 
Evropské úmluvE o krajinE a jaké konkrétní požadavky a podmínky na uvedení 
ZÚR hl. m. Prahy do souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
ZÚR hl.m. Prahy v platném znEní nejsou v rozporu s Evropskou úmluvou o krajinE. 
Vzhledem k nové metodice - Metodika pro poUizování a zpracování zásad 
územního rozvoje v kontextu Evropské úmluvy o krajinE ĚČZÚ v Praze, Fakulta 
životního prostUedí; 6.1.Ň014ě- je v návrhu Zprávy navržena aktualizace pUíslušné 
kapitoly 9. 
 

29    MČ Praha ř, starosta Jiné e.11 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 10. konstatuje potUebu 
provEUení rozsahu veUejnE prospEšných staveb a opatUení dle „zmEn v 
aktualizovaných částech ZÚR“. Požadujeme ve formulaci bodu 10. kapitoly e) 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, v návaznosti na vyhodnocení uplatOování 
ZÚR v uplynulém období provedeném v kapitolách aě až dě konkrétnE 
specifikovat, jaké konkrétní VPS a VPO mají být pUedmEtem provEUení v 
aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodu ň. explicitnE nenavrhuje 
konkrétní zmEny v kapitolách vEnujících se rozsahu VPS a VPO. ZároveO ovšem 
v bodech 5. a 6. uvádí výčet koridor] technické a dopravní infrastruktury, u nichž 
by mElo dojít ke zmEnE zp]sobu zapracování do aktualizovaných ZÚR hl. m. 
Prahy,v bodE 7. zd]vodOuje potUebu zmEn ve vymezení ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni, včetnE uvedení nEkterých konkrétních prvk], u nichž se 
pUedpokládají zmEny ve vymezení. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
VPS budou odstranEny u již realizovaných prvk] dopravní infrastruktury napU. 
prodloužení metra trasy ů do Motola - Z/50Ň/DM. U prvk] technické infrastruktury -  
bude grafické vymezení prvk] VPS upraveno, dle aktuálních podklad]. 
VPO budou upraveny v celé kapitole ÚSES, dle nového vymezení. 
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29    MČ Praha ř, starosta Jiné e. 12 
Požadujeme ve formulaci bodu ň. kapitoly eě vyjasnit, zda a v jakém rozsahu má 
být kapitola ň. ZÚR hl. m. Prahy upravena. Zd]vodnEní nezbytnosti úprav 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí území hl. m. Prahy by pUitom mElo 
vycházet z výsledk] zjištEní kapitol aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZUR hl. 
in. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Vyhodnocení uplatOování ZUR hl. m. Prahy v uplynulém období obsažené v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZUR hl. m. Prahy se k potUebE nového 
vymezení nadmístních rozvojových oblasti nevyjadUuje. Není proto zjevné, z 
jakých d]vod] by mElo dojít k vypuštEní tEchto kapitol ze ZUR hl. m. Prahy.  

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
V kapitole ň jsou navrženy ke zrušení rozvojová oblast ň.1.1 a transformační 
oblast ň.Ň.1. U oblasti ň.1.1. ŠtErboholy - Dolní MEcholupy - Dubeč ĚR/1ě došlo k 
nenaplnEní pUedpoklad], které byly potUebné k rozvoji tzv. Východního mEsta. Jde 
zejména o ukončení trasy metra v Depu HostivaU Ětedy nenapojení rozvojové 
oblasti na kapacitní dopravu - metroě, pUehodnocení dosavadního vývoje, kdy v 
tomto území je udržitelnEjší rozvoj jednotlivých mEstských částí se zachováním 
pUímEstského charakteru, což souvisí s rozvojem v jiných částech Prahy a 
naplnEním potenciálu v transformačních plochách uvnitU Prahy. ZároveO je tímto 
krokem u rozvojové oblasti ň.1.1. sledována i ochrana otevUené krajiny, zvýšení 
rekreačního potenciálu ve východní části mEsta s využitím prvk]m okolo vodní 
nádrže Slatina která má pUírodE blízký charakter a je významná i z hlediska 
ochrany pUírody. 
U oblasti ň.Ň.1. LetOany -ůvia ĚT/1ě nedošlo k naplnEní očekávání a území je stále 
využíváno Ěz vEtší částiě k produkci, skladování a obchodu, nelze tedy naplnit 
pUedpoklad transformace území v plnohodnotnou mEstkou čtvr[. Naopak je 
potUeba v Praze zachovat plochy pro výrobu, obchod a skladování - jejich úbytek 
Ěsouvisející i s ochranou bydlení a limity, které potom plynou na okolní výstavbuě 
m]že mít negativní vliv na zásobování, city logistiku i hospodáUství mEsta v 
dlouhodobém horizontu. 
 

29    MČ Praha ř, starosta Jiné e.1ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. obsahuje požadavek 
na zrušení ř rozvojových oblastí zelenE z celkových 11 rozvojových oblastní 
zelenE vymezených v ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Platné 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom explicitnE konstatují, že jedním z celomEstských 
problém] k Uešení nástroji územního plánování je „nedostatek les] s ohledem na 
potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského kraje, vysoká rekreační zátEž 
stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch“ Ěkap. 1111, s. 7ě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní vEtšiny rozvojových 
oblastí zelenE, zejména s ohledem na zásadní význam ZÚR hl. m. Prahy pro 
koordinaci systému sídelní i krajinné zelenE na území hl. m. Prahy v poUizovaném 
novém Územním plánu Prahy ĚMetropolitním plánuě. PUípadné vypuštEní vEtšiny 
rozvojových oblastí zelenE musí vyplynout z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE zd]vodnEno, mj. s ohledem na 
problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR Prahy se v kapitolách aě až dě k rozvojovým 
oblastem zelenE pUitom v]bec nevyjadUuje. Není proto zUejmé, na jakém základE 
bylo stanoveno, že se jedná o lokality „spíše lokálního významu“, vzhledem k 
tomu, že rozvojové oblasti zelenE navržené ke zrušení, zasahují na území více 
mEstských částí hl. m. Prahy. Podle hrubého odhadu odečtem z pUíslušného 
výkresu platných ZÚR hl. m. Prahy je rozloha jednotlivých oblastí navržených ke 
zrušení cca 40 – 100 ha. To rozhodnE nesvEdčí jejich údajnému „spíše lokálnímu 
významu“. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 

29    MČ Praha ř, starosta Jiné e.14 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. zp]sobem mEní 
zp]sob vymezení, rozsah a prostorové uspoUádání stávající Specifické oblasti 
celomEstského centra. Specifická oblast celomEstského centra je v kap. 4.1. ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. vymezena takto: „Oblast stávajícího 
celomEstského centra zahrnuje území Památkové rezervace v hlavním mEstE 
Praze ĚPPRě a navazující části historických čtvrtí Vinohrady, Smíchov, Holešovice 
a Karlín Ě…ě”. 
Požadujeme ponechat současné vymezení Specifické oblasti celomEstského 
centra. Návrh na rozšíUení území Specifické oblasti celomEstského centra zcela 
popírá princip polycentrického uspoUádání Prahy, když neod]vodnEnE neúmErnE 
plošnE rozšiUuje území vlastního celomEstského centra. 
 
Od]vodnEní 
Území LibnE a Vysočan, která mají být podle návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy do Specifické oblasti CelomEstského centra doplnEna, na území PPR 
nenavazují a ani s ním nijak úzce nesouvisí. Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy se pUitom k potUebE nového vymezení SO na území hl. m. Prahy v 
kapitolách aě až dě nevyjadUuje. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu SO 
stávajícího celomEstského centra vyvolán. Jedním z princip] udržitelného rozvoje 
hl. m. Prahy uvedených v platných ÚůP ĚŇ014ě je pUitom „Podpora 
hierarchizované polycentrické struktury mEsta“. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Vymezení celomEstského centra je chápáno jako vymezení hierarchicky 
nejvyššího centra, které by mElo v čase nar]stat co do kvality i kvantity rozvoje 
Prahy. CelomEstské centrum nelze vnímat v Ň1. století úzce, tedy jen jako 
Pražskou památkovou rezervaci a tEsnE pUilehlá území. S rozvojem Prahy i po 
roce 1řŘř narostl počet obyvatel, dojíždEjících i student], kteUí zpravidla využívají 
právE centrum mEsta. K odlehčení tlaku na rozvoj uvnitU PPR je potUeba učinit 
nEkolik krok], mezi které patUí i rozšíUení celomEstského centra. Tím ale není 
porušena polycentričnost mEsta - resp. rozvoj lokálních center s místní 
vybaveností. Území LibnE a Vysočan vykazuje značný transformační potenciál a 
jde o území, které je dobUe napojeno na systémy veUejné dopravy a nachází se v 
blízkosti historického jádra Prahy. Jde o podporu kvalitní transformace s cílem 
zajištEní adekvátních služeb pro hlavní mEsto jako celek a tím ke zlepšení živote 
jeho obyvatel i návštEvník], v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

29    MČ Praha ř, starosta Jiné e.15 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. obsahuje požadavky 
na konkrétní formulační zmEny v kapitolách 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
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- 4.ň.Ň Radotínské údolí Ězrušení úkol] navrhnout postupné rekultivace lom] a 
návaznost na pUilehlou část Pražského regionu pro podrobnEjší ÚPDě, 
- 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol Ězrušit úkol pro podrobnEjší ÚPD vyUešit 
nárazníkové pásmo mezi obytnými a pUírodními plochamiě a v 
- 4.5 Údolní niva Vltavy a Berounky ĚnovE chránit prostorový charakter nábUeží a 
pr]hledy, nikoliv již panorama mEstaě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na zmEny textové části nejsou zd]vodnEny v jednotlivých 
požadavcích, ani v obsahu kapitol aě až dě návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 na s. 7 konstatují „nedostatečné 
zajištEní územní ochrany pUírodnE hodnotných ploch“; „nedostatečné vazby do 
StUedočeského kraje“ a „nedostatečnou ochranu krajinných dominant a pohledovE 
exponovaných svah], podílejících se na jedinečnosti obrazu mEsta“ a potUebu 
jejich Uešení nástroji územního plánování. Není zUejmé, jakým zp]sobem mají 
navržené zmEny ZÚR hl. m. pUispEt Uešení výše zmínEných problém]. 

 
Požadavky nebudou akceptovány. 
ůd. 4.ň.Ň. Radotínská jezera - Nástroji podrobnEjší ÚPD nelze dosáhnout 
rekultivace lom]. Není upuštEno od rekultivace lom] v této oblasti, podmínka je 
obsažena v bodE cě v Podmínkách pro následné rozhodování o zmEnách v území. 
ZÚR Ueší z principu návaznosti na okolí, tedy i na pUilehlou část Pražského 
regionu, proto je tato podmínka nadbytečná. 
Ad. 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol - Jde o území, které je zaUazeno do zastavEného 
území v souladu se SZ, uvedené území je součástí intravilánu 1ř66. Požadavek 
nárazníkového pásma není možné vzhledem k současnému stavu území Uešit, v 
blízkosti se nacházejí již realizované soudobé obytné soubory, areál golfu apod. a 
na jižní stranE bude navazovat na stávající zástavbu Radlická radiála. Ochrana 
uvedených území je stanovena pUíslušnými vyhláškami pUírodních park]. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
ůd.4.5. Údolní niva Vltavy a Berounky - text týkající se: „ochrana panoramatu 
mEsta" bude z kapitoly 4.5. odstranEn. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou 
zásadu bude uvedený text součástí kapitoly Ň - Obecné zásady.  

29    MČ Praha ř, starosta Jiné e.16 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. navrhuje z textu 
všech specifických oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE společenských 
Ěkap. 4.Ň. ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1.ě vyjmout z úkolu pro 
podrobnEjší ÚPD „vyUešit dopravní obsluhu území pUi preferování dopravy 
hromadné“ preferenci hromadné dopravy. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom v kapitole 1111 na s. 15 doporučují ÚPD „upUednostnit 
výstavbu kolejových systém] veUejné hromadné dopravy“ a „vytvoUit prostorové 
podmínky pro výstavbu tramvajových tratí“. Vzhledem k tomu, že vyjímané články 
naplOují čl. Ň4 PÚR ČR a kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
se k dopravní obsluze oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE 
společenských nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
V oblasti 4.Ň.Ň LetOany ĚSO/Ňě je požadavek preferování dopravy hromadné je již v 
tomto území pUekonán. Jedná se o území, kde je realizováno metro C - zastávka 
LetOany. Proto je tento bod vypuštEn. V ostatních specifických oblastí osvEtových, 
vzdElávacích a rekreačnE společenských bude požadavek odstranEn. PodrobnEjší 
územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE všechny zp]soby 
dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole 2. 

29    MČ Praha ř, starosta Jiné e.17 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitol 
- ň.Ň.ň ĚVysočany, T/ňě, 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD body, pUedepisující podrobnEjší ÚPD Uešit odtokové pomEry z území a 
protipovodOová opatUení nestavebního charakteru. 
Nesouhlasíme s vypuštEním výše uvedené části ZÚR hl.m. Prahy, zejména s 
ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. Prahy ve vztahu k 
poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě. 
PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE zd]vodnEny, mj. s ohledem na 
problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se pUitom k problematice 
vodního hospodáUství a protipovodOové ochrany na malých vodních tocích 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 Ěs.15ě uvádí jako problém k 
Uešení ÚPD v oblasti technické infrastruktury “VytváUet pUedpoklady pro bezpečné 
a účelné Uešení likvidace srážkových vod.” a “Vymezit plochy vodních nádrží a 
suchých poldr] jako opatUení proti povodním, a naopak jako opatUení k nadlepšení 
bezdeštných pr]tok] zejména u drobných vodních tok].“, čímž smEUují k naplnEní 
požadavk] čl. Ň5 PÚR ČR. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých transformačních oblastí. 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.). 
 

29    MČ Praha ř, starosta Jiné e.1Ř Zásadní pUipomínka 
Ke kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.Ň ĚManiny, Dolní LibeO, Invalidovna T/Ňě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD bod pUedepisující podrobnEjší ÚPD provEUit plochy u stanice metra 
Invalidovna pro umístEní významného celomEstského zámEru. ZároveO ovšem v 
bodu 4. Ěs.7ě navrhuje zahrnout prostor Dolní LibnE do SO celomEstského centra. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
VypuštEní uvedeného úkolu neznemožní realizaci významného celomEstského 
zámEru. UmístEní pUípadného celomEstského zámEru navrhované rozšíUení 
celomEstského centra umožOuje. Území v současné dobE pochází v nEkterých 
částech transformací a jsou pUipravovány r]zné studie. Ty provEUují i celomEstské 
zámEry. Je potUeba vytváUet kompaktní, smíšené a pro r]zné využití vhodné části 
mEsta se soudobou zástavbou. 
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kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice T/2 
nevyjadUují. Není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolán. 

29    MČ Praha 9, starosta Jiné e.Ň1 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje zmEny v 
nadUazeném komunikačním systému hl. m. Prahy. Kapitoly vEnované 
nadUazeného systému se podle Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy mají 
pouze pUesunout do jiné kapitoly ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy struktury textu ZÚR hl. m. Prahy ve vztahu k 
nadUazenému systému a zd]vodnit, čím jsou tyto úpravy textu vyvolány. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat, zda se jedná o zámEr na aktualizaci vEcného Uešení nebo toliko 
formální úpravu dokumentace ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Zpráva 
Prahy k problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není 
zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude akceptován. 
Od zamýšlené úpravy textu, který se mEl týkat úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, bylo upuštEno. ČlenEní dopravního infrastruktury nebude v 
aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy mEnEno. 
 
 
 

29    MČ Praha ř, starosta Jiné e. ŇŇ Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje vypustit v 
kapitole 5.1.1 bod požadující ovEUení trasy Vysočanské radiály v úseku Kbelská – 
Balabenka. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy Vysočanské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] celomEstského systému v d]sledku 
provEUení vybraných radiál dopravními modely a vývoji zatížení jednotlivých 
komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
Územní rezerva Vysočanské radiály v úseku Kbelská – Balabenka nebude již dále 
sledována, dojde k využívání stávající komunikační sítE. 

29    MČ Praha ř, starosta Jiné e.Ň4 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje následující 
zmEny v grafické části ZÚR hl. m. Prahy bez zmEn souvisejících kapitol ZÚR: 
- vypuštEní koridoru územní rezervy Vysočanské radiály ĚpUi současném 
ponechání kap. 5.1.Ň.4 Vysočanská radiálaě; 
- pUevedení Prosecké radiály z koridoru pro upUesnEní v rámci ÚP na koridor s 
celomEstským významem Ěbez adekvátních úprav kapitoly 5.1.Ň.7 Radiály 
Chodovská, Chuchelská, Prosecká a ŠtErboholskáě; 
- úpravy vedení koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a 
Troja (kap. 5.6.1 Koridory tramvajové dopravyě. 
 
Nesouhlasíme s vypuštEním koridoru územní rezervy Vysočanské radiály a 
pUevedení Prosecké radiály z koridoru pro upUesnEní v rámci ÚP na koridor s 
celomEstským významem, v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
pUesnEji specifikovat zamýšlené zmEny v nadUazeném komunikačním systému 
mEsta, včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení 
podklad] a požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky 
a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím 
jsou uvádEné požadavky na zmEny grafické části ZÚR hl. m. Prahy vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
- V textové části bude upravena pUíslušná kapitola týkající se problematiky 
Vysočanské radiály. 
Jak bylo uvedeno v pUipomínce výše, dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] 
celomEstského systému v d]sledku provEUení vybraných radiál dopravními modely 
a vývoji zatížení jednotlivých komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
- U Prosecké radiály vzhledem k upuštEní od úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, nebude grafické Uešení mEnEno. 
- U koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a Troja se 
jedná pouze o zmEny grafické části. Textové část v kap. 5.6.1 Koridory tramvajové 
dopravy nebude mEnEna. 
Koridory tramvajových tratí jsou provEUeny a úpravy reagují na zmEny v území 
vyvolané zejm. implementací ÚPD Ěvýstavbou, realizací zámEr]ě. 

29    MČ Praha ř, starosta Jiné e.25 
Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje z grafické 
části ZÚR hl. m. Prahy vypustit koridory VVN 110 kV a provEUit zobrazování 
koridor] plynovod] Ěbez udání kategorie, pravdEpodobnE, v souladu s kap. 6.Ň.6 
VTL a VVTL). 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v zobrazení ploch a koridor] technické 
infrastruktury, včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a 
uvedení podklad] a požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými 
jsou zamýšlené úpravy vyvolány. 
    
Od]vodnEní 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavky bude částečnE akceptovány. 
Jedná se pouze o úpravy grafické části, textová část tEchto kapitol nebude 
mEnEna. 
Pro lepší pUehlednost budou upraveny legendy a grafické znázornEní koridor] 
VVN 110 kV v grafické části aktualizace ZÚR. 
Vedení VTL plynovodu budou v grafické části upravena dle aktuálních podklad]. 
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Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice zobrazování vedení koridor] technické infrastruktury nevyjadUují, 
není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

29    MČ Praha ř, starosta Jiné e.Ň6 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje v kapitole 
6.Ň.ň.Ň ĚDrobné vodní tokyě zrušit v úkolech pro podrobnEjší ÚPD požadavek na 
vymezování veUejnE prospEšných protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru, ploch pro extenzivní rekreaci a zajištEní prostupnosti území podél 
vodních tok]. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. PrahypUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v oblasti protipovodOové ochrany, včetnE 
zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Nejedná se o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a ani kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice malých vodních tok] 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 v problémech k Uešení ÚPD 
uvádEjí potUebu „Vymezit plochy vodních nádrží a suchých poldr] jako opatUení 
proti povodním a naopak jako opatUení k nadlepšení bezdeštných pr]tok] 
zejména u drobných vodních tok]“ a “Zachovat nezastavitelnost bUehových 
koridor] podél tok], a to i v pUípadE菜 , že nejde o záplavová území nebo 
biokoridory“. Není proto zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD v oblasti protipovodOové ochrany vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Požadavky na Uešení protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního 
charakteruě a zajištEní prostupnosti území podél vodních tok] budou obsaženy v 
souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou opakovány 
v rámci jednotlivých kapitolĚnapU. 6.Ň.ň.Ňě 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
Tento požadavek, zajištEní prostupnosti území podél vodních tok], je také uveden 
v platných PSP - § 11, odst.4.  

29    MČ Praha ř, starosta Jiné X. Obsah kapitoly 
fě Požadavky na zpracování variant Uešení 
 
f.1Zásadní pUipomínka 
Požadujeme doplnit kapitolu o jednoznačné konstatování, zda se pUedpokládá 
variantní nebo invariantní Uešení ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy, včetnE 
zd]vodnEní. To nemEní nic na skutečnosti, že požadavky na variantnost Uešení 
ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy mohou vyplynout i ex post z projednání Návrhu 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na pUípadné zpracování variant Uešení má vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. ůbsenci konstatování, zda má být ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
zpracovaná ve variantách Ěvč. pUípadné specifikace v jakých variantáchě nebo 
jako invariantní lze pUipsat v podstatE úplné absenci vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PUipomínka je bezpUedmEtná. 
Návrhem Zprávy v bodE fě není požadováno zpracování variant Uešení, pokud tak 
nevyplyne z výsledk] projednání. Uvedený text bude upraven v souladu s výsledky 
projednání. 

29    MČ Praha ř, starosta Jiné XI. Obsah kapitoly 
gě Návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopad] na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly zjištEny 
 
g.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných negativních 
dopad] zmEn v území v uplynulém období na udržitelný rozvoj území, včetnE 
návrhu zp]sobu jejich eliminace, minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Prosté konstatování Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, že „bude 
provEUeno, zda byly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území“ nelze 
považovat za naplnEní dikce § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. Zpráva o uplatOování 
ZÚR. PoUizovatel Zprávy o uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy 
na základE vyhodnocení podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, 
vyhodnotit pUípadné negativní vlivy tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území Ěviz též 
kapitola aě Zprávy o uplatOování ZÚRě a navrhnout zp]soby jejich eliminace, 
minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Text bodu gě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " V rámci uplatOování ZÚR hl.m. 
Prahy nebyly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území, a proto Zpráva 
neobsahuje žádné návrhy na jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci." 

29    MČ Praha ř, starosta Jiné XII. Obsah kapitoly 
hě Návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje 
 
h.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme specifikovat konkrétní návrhy na aktualizaci PÚR ČR, nebo 
konstatování ĚvčetnE zd]vodnEníě, že takové návrhy z vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m Prahy v uplynulém období nevyplývají. 
 
Od]vodnEní 
Návrhy na pUípadnou aktualizaci PÚR ČR musí vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. Povinnosti uložené ZprávE o uplatOování ZÚR v § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. se nelze vyhnout odkazem na vlastní zpracování a projednání 
aktualizace ZÚR, jejíž poUízení se na základE pUedmEtné Zprávy o uplatOování 
ZÚR pUedpokládá. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § Ň5b odst. 1 obecnE závazné 
vyhlášky č.55/Ň000 Sb. hl.m. Prahy ĚStatut hl.m. Prahyě v platném znEní, mEstské 
části uplatOují k návrhu Zprávy požadavky. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
V současnosti nelze specifikovat pUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR, v 
platném znEní. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR mohou vyplynout z 
následného zpracování a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na základE 
schválené Zprávy. 
 
Text bodu hě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " Návrhy na aktualizaci PÚR ČR nelze 
nyní specifikovat. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR vyplynou ze zpracování 
a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy." 

95    MEÚ Tíčany Jiné Rada mEsta Tíčany schvaluje  PUipomínka nebude akceptována. 
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v souladu s ustanovením § 4Ň odst. ĚŇě zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. v platném znEní 
Ědále stavební zákoně a v souladu s ustanovením § 6 odst. Ě6 ě písm. dě 
stavebního zákona uplatnit pUipomínku mEsta Tíčany ke ZprávE o uplatOování 
Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém období ĚUíjen Ň014 – bUezen 
Ň017ě, týkající se zmEny trasy navrhované propojky II/101 a SOKP, a její zmEny z 
rezervy na plochu koridoru, dle pUiložené situace. 
MEsto Tíčany požaduje zmEnu územní rezervy koridoru propojky ulice PUátelství a 
silnice č. II/101 a vymezení koridoru pro tuto propojku v souladu s pUiloženou 
situací ze studie PUeložka II/101 ůlternativní trasa ůF City Plan,s.r.o,10/Ň016 
Od]vodnEní: Pokud by se plánovaná propojka realizovala v trase dle územní 
rezervy vymezeného koridoru, tak by došlo k nevratnému oddElení části 
obydleného sídla a vytvoUila by se bariéra rozdElující sídlo na dvE části. 
Úprava územní rezervy, resp. vymezení koridoru pro trasu propojky tak, aby 
následné pokračování tohoto zámEru mimo zastavEnou část sídla Pacov, m]že 
napomoci reálnému vyUešení dodržení akustických limit] Ěod dob projektování 
stávající trasy došlo k podstatnému zpUísnEní akustických limit]ě a pUispEt k 
výraznému zlepšení plynulosti dopravy v tomto úseku. 
 
Součástí podání je grafická pUíloha - zákres dané situace. 

Požadavku na zmEnu koridoru územní rezervy nebude vyhovEno s ohledem na 
fakt, že pUeložka silnice I.tUídy č.Ň již není v územnE plánovací dokumentaci 
StUedočeského kraje sledována a koridor je nyní určen pro silnici II.tUídy  ĚpUeložka 
silnice II/101ě. Silnice II.tUídy nejsou součástí nadUazené komunikační sítE a tudíž 
nejsou pUedmEtem Uešení ZÚR hl. m. Prahy. Z tohoto d]vodu bude tento koridor 
územní rezervy vypuštEn z Uešení ZUR hl. m. Prahy a koridor pro pUeložku silnice 
II/101 bude Uešen pouze na úrovni územního plánu hl. m. Prahy Ěv platném ÚP je 
koridor pro pUeložku vymezen již od svého schváleníě. 

309    Moučka D Nesouhlas Zpráva o uplatOování zásad územního rozvoje obsahuje závažné nedostatky.Není 
dostatečnE zd]vodnEna potUeba aktualizace ZÚR. Nejen podle zmEn v 
terminologii usuzujeme, že jediným motivem zmEn v ZÚR je snaha uvést je do 
souladu s pUipravovaným MPP, pUestože postup by mEl být opačný.  

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy a Zpráva je zpracovaná v 
souladu § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. o územnE analytických podkladech, územnE 
plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 

309    Moučka D Nesouhlas K návrhu máme tyto pUipomínky, které považujeme za zásadní: 
1ě Zachovat kapitolu Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Obecné 
zásady obsahují základní principy pro rozhodování na celém území hlavního 
mEsta, nikoli pouze na vymezených plochách. Za obzvláštE nežádoucí 
považujeme rezignaci na obecné zásady zejména v oblasti urbanistické koncepce 
Ěkap. Ň.Ň.Ňě, dopravní infrastruktury ĚŇ.Ň.ňě, technické infrastruktury ĚŇ.Ň.4ě, 
ochrany kulturních hodnot ĚŇ.4.1ě, ochrany krajiny a mEstské zelenE, kterou 
považujeme za mimoUádnE ohroženou ĚŇ.4.Ňě, ochrany životního prostUedí ĚŇ.4.ňě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně, v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka bude akceptována. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

309    Moučka D Nesouhlas Ňě Požadujeme preferenci hromadné dopravy, a to jak obecnE, tak i v jednotlivých 
pUípadech, kde Zpráva navrhuje její vypuštEní. Požadujeme zachování preference 
hromadné a nemotorové dopravy ve všech pUípadech. Po zkušenostech s 
alarmující smogovou situací a trvale nevyhovujícím ovzduším zejména v okolí 
kapacitních komunikací bychom spíše od autor] Zprávy očekávali návrhy na 
posílení hromadné dopravy a podporu cyklodopravy. Úmyslné vypouštEní 
požadavk] na rozvoj a zkvalitOování hromadné dopravy považujeme za naprosto 
absurdní počínání. Tuto pUipomínku považujeme za mimoUádnE závažnou. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
PodrobnEjší územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE 
všechny zp]soby dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole Ň. 
 

309    Moučka D Nesouhlas ňě Za naprosto nepUípustné dále považujeme rezignaci autor] Zprávy na 
zkvalitOování a udržování ÚSES a rozvoj celomEstského systému zelenE: 
Požadujeme navrácení všech vypuštEných bod] a zmEny v této oblasti pouze ve 
smyslu rozšíUení, zkvalitnEní a dosažení plné funkčnosti ÚSES, jakož i zajištEní 
prostupnosti území a propojení celomEstského systému zelenE. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. Vzhledem k tomu, že Kapitola Ň - Obecné zásady 
územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna, je uvedená 
problematika obecnE Uešena v bodu Ň.4.Ň 

309    Moučka D Nesouhlas 4ě Požadujeme zachování termínu „celomEstský systém zelenE" a d]raznE 
odmítáme nahrazování „metropolitním" termínem „park". Jen tEžko lze všechny 
kvalitní plochy a prvky zelenE označit za parky a definování nových význam] 
považujeme za matoucí pro veUejnost a pro ochranu a rozvoj zelenE za 
potenciálnE ohrožující.  

 PUipomínka bude akceptována. 
Jak již bylo uvedeno vzhledem k tomu, že Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna, je uvedená problematika CSZ 
obecnE Uešena v bodu Ň.4.Ň. Termín CSZ je zachován. 

309    Moučka D Nesouhlas 5ě NevypouštEt ochranu panoramatu, zejména v souvislosti s plánovanou 
výstavbou na pravém bUehu Vltavy a rozhodování v území v článku 4.5 . 
Požadujeme navrácení všech bod] týkajících se panoramatu Prahy a výškové 
hladiny zástavby. 

 PUipomínka bude akceptována částečnE. 
4.5.Údolní niva Vltavy a Berounky - fě text týkající se: „ochrana panoramatu mEsta" 
bude z kapitoly 4.5. odstranEn. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou zásadu 
bude uvedený text součástí kapitoly Ň - Obecné zásady. 
 

309    Moučka D Nesouhlas 6ě: V čl. ň.Ň.4 zachovat v Úkolech pro podrobnEjší územnEplánovací dokumentaci 
bod dě týkající se retence srážkových vod.  

 PUipomínka nebude akceptována. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku a retence srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových a transformačních oblastí. 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
 

309    Moučka D Nesouhlas 7ě V čl. ň.4.1 zachovat termín celomEstský systém zelenE. Zachovat slova „Uešit" a 
„vyUešit" a nenahrazovat slovem „provEUit". Tešení území požadovat variantnE. V 
bodE dě Podmínek pro následné rozhodování o zmEnách v území požadujeme 
Uešení vedení ÚSES ve smyslu jeho rozšíUení a dosažení plné funkčnosti. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Jak již bylo uvedeno vzhledem k tomu, že Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna, je uvedená problematika CSZ 
obecnE Uešena v bodu Ň.4.Ň. 
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Jedná se pouze o úpravu formulace, není tím zamezeno Uešení ani vyUešení dané 
situace. Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň. 
Územní plánování vytváUí územní podmínky, napU. pro naplnEní funkcí ÚSES, 
nedokáže však ovlivnit, zda, kdy a jakým zp]sobem k tomu dojde.  

309    Moučka D Nesouhlas Řě Požadujeme, aby ZÚR i nadále v podmínkách pro rozhodování v území 
požadovaly respektovat okolní zástavbu, napU. eě Ěň.Ň.6ě  

 PUipomínka bude akceptována. 
V článku ň.Ň.6, v odstavci – Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v 
území  - nebude bod eě rušen. 
 

309    Moučka D Nesouhlas řě Požadujeme zachování všech DEVÍTI vypuštEných rozvojových oblastí zelenE. 
Potenciální možnost zastavEní tEchto ploch je v pUíkrém rozporu s deklarovaným 
požadavkem nerozšiUování zástavby do krajiny.  

 PUipomínka bude akceptována. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
 

105    MÚ Jesenice Jiné MEsto Jesenice uplatOuje jako obec dotčená výše uvedeným návrhem na základE 
§ 4Ň odst. 1 zákona č. 1Řň/Ň006 Sb., o územním plánování a stavebním Uádu 
(stavební zákoně, ve znEní pozdEjších pUedpis], Ědále jen „SZ"ě následující 
pUipomínky k Návrhu Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy 
Ědále jen „ZUR hl.m.Prahy"ě v uplynulém období ĚUíjen Ň014 - bUezen Ň017ě: 
 
1. MEsto Jesenice požaduje koordinaci postupu Magistrátu hl.m.Prahy, Odboru 
územního rozvoje a StUedočeského kraje u vymezení ploch, koridor] a jejich 
požadavk] na jejich využiti dle § ň6 SZ týkajících se území MEsta Jesenice Ěkat. 
území: Jesenice u Prahy, Osnice, ZdimEUice u Prahy, Horní Jirčanyě. V současné 
dobE probíhá Ň. ůktualizace Zásad územního rozvoje StUedočeského kraje Ědále 
jen „ZUR SK"ě, která se nachází ve fázi po veUejném projednání. V této aktualizaci 
je zámEr „Vestecké spojky" popsán ve výrokové části návrhu v bodu č. 17 až č. Ň0 
a dále jako koridor pro umístEní stavby D054 - propojeni Vestec (11/603 - Újezd 
(D1) - vymezení v promEnné šíUce od Ř0 m do 1Ř0 m. V od]vodnEní tohoto 
návrhu na str. 1Ř v bodu Ň.ň.ň nazvaném VPS D054: propojení Vestec: 11/ 60ň - 
Újezd ĚD1ě, tzv. Vestecká spojka je uvedeno: „Vedení tranzitní dopravy se 
Vestecké spojky nedotýká. Vestecká spojka by po dokončení SOKP nemEla 
pUenášet nadregionální dopravu včetnE tEžké nákladní dopravy. TEžká nákladní 
doprava je v koncepci vedena po SOKP. Zcela pUevažuje doprava osobní 
Ěhromadná i individuálníě, která má radiální charakter - dojíž@ka z pUímEstského 
území za zamEstnáním a dalšími aktivitami v Praze." Požadujeme dodržet 
vymezení ploch a koridor] tohoto zámEru včetnE jejich podmínek využití v ZUR 
hl.m. Prahy dle projednávaného textu Ň. ůktualizace ZUR SK včetnE námi 
vznesených požadavk] uplatnEných formou námitek k projednávané Ň. 
ůktualizaci ZUR SK. PUikládáme text námi uplatnEných námitek k této aktualizaci 
ZUR SK. Základní problém nekoordinovanosti vnímáme ve vymezení Vestecké 
spojky jako veUejnE prospEšné stavby Ědále jen „VPS"ě v ZUR SK pod označením 
D054 a nevymezením Vestecké spojky jako VPS v ZUR hl.m.Prahy. 
Nekoordinovanost také spatUujeme v r]znosti popisu charakteru tohoto zámEru 
popsaného v ZUR SK a v ZUR hl.m. Prahy. U dalšího zámEru - PUivádEcího 
vodovodního Uadu DN 1000 z vodojemu Jesenice II do jihovýchodní části Prahy, 
na území Prahy DN Ř00 uvedeného na str. 70 platné ZUR hl.m.Prahy z roku Ň014 
Ěprávní stav po aktualizaci č. 1 ZUR hl.m.Prahyě v bodu 10.1.Ň u VPS se nachází 
širší název, nežli je tomu u ZUR SK označené jako VPS V14. Dále ve Ň. 
ůktualizaci ZUR SK je železniční tra[ Praha - České BudEjovice, úsek Praha - 
BystUice u Benešova vyjmuta z vysokorychlostních tratí /zrušeno písm. dě článku 
Ě1Ň6ě1, což dle našeho názoru nenavazuje obsahové na návrh Ň. ůktualizace 
ZUR hl.m.Prahy do společného jednání Ěstr. 1ň - 14 od]vodnEní návrhu - textová 
část - koridor územní rezervy - stabilizace výhledového územního rozsahu trasy 
VRT, upUesnit územní rezervu pro VRT).  

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Koordinace se StUedočeským krajem probíhá. 
Systém označení prvk] VPS si každý kraj stanovuje samostatnE a m]že se tedy 
lišit, jak v názvu tak označení dané VPS. 
Námitky uplatnEné k projednávané Ň. ůktualizaci ZUR SK se netýkají 
projednávané Zprávy. Vztahují se k jiné dokumentaci, kterou zpracoval i jiný kraj a 
nejsou možné zapracovat do projednávané Zprávy. 
Vestecká spojka 
Je vymezena v platných zÚR hl.m. Prahy Ěkap. 5.1.ňě a není projednávanou 
Zprávou mEnEna. Vymezuje se pouze VPS pro koridor Vestecké spojky. 
 
PUivádEcí vodovodní Uad 
V platných ZÚR hl.m. Prahy je uvedeno, že na území Prahy je DN Ř00 a území 
StUedočeského kraje DN 1000. Toto není rozpor v koordinaci.  Jak bylo uvedeno 
výše, VPS jednotlivých kraj] nemají stejné názvy a označení. 
 
Železniční tra[ Praha - České BudEjovice, úsek Praha - BystUice u Benešova 
Problematika se netýká projednávané Zprávy. Tento koridor je Uešen ůktualizací č. 
Ň ZÚR hl.m. Prahy koridor a je vymezen dle podklad] oprávnEného investora 
ĚMinisterstvo dopravyě a je v souladu se zpracovanými studiemi „VRT Praha – 
Benešov“ a „Vyhodnocení vlivu tras Rychlých spojení zapojených do železničního 
uzlu Praha na udržitelný rozvoj území“. 

105    MÚ Jesenice Jiné  Ň. Koridor hromadné dopravy vedoucí k terminálu metra trasy D v Písnici od 
Jesenice terminálu poblíž Pražského okruhu a dálnice Dň by mEl být vymezen v 
ZUR StUedočeského kraje a ZUR hl.m.Prahy dle § ň6 stavebního zákona Ěvymezí 
plochy a koridory nadmístniho významu a stanoví požadavky na jejich využitíě 
včetnE veUejnE prospEšných staveb a opatUení. Požadujeme vymezení tohoto 
koridoru v ZUR hl.m.Prahy.  

 PUipomínka nebude akceptována. 
V dokumentaci ZÚR není možné vymezit koridor pro hromadnou dopravu. Formou 
koridoru je možné vymezit pouze konkrétní stavby sloužící k provozování 
hromadné dopravy. 

105    MÚ Jesenice Jiné ň. V platných ZUR hl.m.Prahy Ěprávní stav po aktualizaci č. 1 ZUR hl.m.Prahyě na 
str. Ňň v bodu ň.4.1 v Úkolech pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci je 
v bodu cě uvedeno, že se má upUesnit podoba pUímEstského terminálu a má se 
zohlednit rozvoj kolejové dopravy do regionu. Doporučujeme zvážit i jiné 
alternativy druh] dopravy - nízkouhlíkové. Uvítali bychom koordinaci zámEr] 
staveb depa metra D v Písnici spolu s terminálem hromadné dopravy a koridorem 
hromadné dopravy od pUipojení dálnice Dň na Pražský okruh ĚSOKPě mezi 
Magistrátem hl.m.Prahy, StUedočeským krajem a MEstem Jesenice z d]vodu 
r]zných názorových podob na tento problém v tomto okamžiku. MEsto Jesenice 
se nachází v počátečních fázích pUípravy poUízení nového územního plánu a pro 
jeho tvorbu je nezbytné tyto názorové hladiny sjednotit.  

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
Vzhledem k podrobnosti dokumentace ZÚR nebudou uvádEny konkrétní druhy 
dopravy. Konkrétní druhy dopravy mohou být Uešeny v rámci podrobnEjších 
dokumentací. 

313    Pankrácká společnost, z.s. Nesouhlas 1. Soulad s Politikou územního rozvoje – zpráva nereaguje dostatečnE na potUebu 
prokázání a zd]vodnEní souladu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy Ědále také 
jen „Zásady“ě s Politikou územního rozvoje po její aktualizaci č. 1.  

 PUipomínka bude akceptována. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 

313    Pankrácká společnost, z.s. Nesouhlas Ň. Zpráva v pUípadE aktualizace Zásad v podstatE nahrazuje zadání. Je proto 
nutné, aby Zpráva mEla určité náležitosti, formální i obsahové. Požadujeme, aby 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
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bylo ze Zprávy jasnE patrné, proč má dojít k aktualizaci Zásad Ěuvedení jasného a 
konkrétního zd]vodnEníě a v jakém rozsahu se mají Zásady aktualizovat. 
Zpráva podle našeho názoru nesplOuje požadavky zákona č. 1Řň/Ň006 Sb., 
stavební zákon a jeho provádEcích pUedpis], podle kterých má návrh Zprávy 
obsahovat: 
a. Stavební zákon stanoví základní požadavky na zprávu v § 4Ň a dále konkrétní 
obsah zprávy specifikuje § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb., o územnE plánovacích 
podkladech a územnE plánovací dokumentaci. Zde se uvádí, že zpráva má 
obsahovat: 
i. vyhodnocení uplatOování zásad územního rozvoje včetnE vyhodnocení zmEn 
podmínek, na základE kterých byly zásady územního rozvoje vydány Ě§ 5 odst. 6 
stavebního zákonaě, a vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních 
dopad] na udržitelný rozvoj území, 
ii. problémy k Uešení v zásadách územního rozvoje vyplývající z územnE 
analytických podklad] kraje, 
iii. vyhodnocení souladu zásad územního rozvoje s politikou územního rozvoje, 
iv. vyhodnocení návrh] obcí na aktualizaci zásad územního rozvoje, 
v. požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace zásad územního 
rozvoje, včetnE požadavk] na vyhodnocení vliv] na udržitelný rozvoj území, je-li 
vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování návrhu nových zásad 
územního rozvoje, včetnE požadavk] na vyhodnocení vliv] na udržitelný rozvoj 
území, 
vi. požadavky na zpracování variant Uešení, 
vii. návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopad] na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly zjištEny, 
viii. návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje. 
 
Je zcela zUejmé, že Zpráva neobsahuje podstatnou část tEchto bod]. PUedevším 
nesplOuje požadavek na Uádné vyhodnocení uplatOování zásad územního rozvoje 
včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na základE kterých byly zásady územního 
rozvoje vydány. Bez tohoto vyhodnocení není možné postupovat v procesu dále, 
nebo[ není zUejmé, co se má stát – ponechat stávající zásady, částečnE je 
pUepracovat, poUídit nový návrh zásad územního rozvoje. 
 
Zásady územního rozvoje stanoví zejména základní požadavky na účelné a 
hospodárné uspoUádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního 
významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro 
veUejnE prospEšné stavby, veUejnE prospEšná opatUení, stanoví kritéria pro 
rozhodování o možných variantách nebo alternativách zmEn v jejich využití. Dále 
musí zásady splOovat další podmínky stanovené stavebním zákonem a mj. musí 
naplOovat cíle a úkoly územního plánování podle § 1Ř a 1ř stavebního zákona. 
Ze zprávy pak musí být patrné, zda stávající zásady tyto požadavky splOují, nebo 
ne a je tUeba je pUepracovat. Takový postup musí být UádnE zd]vodnEn. 
 

Návrh Zprávy je zpracován v souladu s platnými právními pUedpisy. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
V rámci aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy, nebude 
docházet ke zmEnE zásadních koncepcí, dochází pouze k dílčím úpravám, které 
reagují na novely zákon], vyhlášky, nové metodiky atd.. Nejedná se o poUízení 
nových ZÚR hl.m. Prahy, ale o aktualizaci stávajících, vyplývajících ze Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období. 

313    Pankrácká společnost, z.s. Nesouhlas ň. Koordinační a koncepční role Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy musí být 
zachována. Zásady územního rozvoje se musí soustUedit zejm. na nEkolik 
hlavních oblastí a stanovit pUesné požadavky na nižší územnE plánovací 
dokumentace. 
a. Zásady územního rozvoje by mEly d]slednE chránit kulturní a pUírodní hodnoty 
a pUesnE definovat, o jaké hodnoty se jedná a stanovit podmínky k jejich ochranE. 
b. Zásady územního rozvoje musí stanovit koncepci rozvoje bydlení 
prostUednictvím podmínek pro další rozhodování v území Ěa podmínky závazné 
pro Metropolitní pláně. 
c. Zásady územního rozvoje musí koncepčnE Uešit podmínky adaptace na zmEnu 
klimatu a stanovit podmínky pro další rozhodování v území a pro poUizování 
nižších úrovní územnE plánovací dokumentace týkající se zmEn klimatu a 
adaptace na tyto zmEny. 
d. Zásady územního rozvoje musí z hlediska koordinačního Uešit dopravu. Zpráva 
oslabuje Uešení dopravy mj. vypuštEním požadavku na preferenci hromadné 
dopravy. 
e. Zásady musí vymezit a chránit systém zelenE. Systém zelenE je naopak 
Zprávou výraznE oslabován. 
f. Zásady územního rozvoje musí stanovit koncepci veUejné infrastruktury a 
veUejné vybavenosti a stanovit závazné podmínky pro rozhodování na nižších 
úrovních. 
g. Zásady územního rozvoje musí vymezit ÚSES za respektování Plánu 
územního systému ekologické stability. Požadujeme, aby bylo UádnE zd]vodnEno, 
proč je tUeba provEUit vymezení ÚSES a jak se zmEnily podmínky pro jeho 
dosavadní vymezení. 
h. Zásady územního rozvoje musí z hlediska celomEstského koordinovat územní 
rozvoj všech mEstských částí a stanovit pUesné podmínky pro rozhodování v 
území. Tyto podmínky musí být stanoveny za spolupráce s mEstskými částmi. 
i. Zásady územního rozvoje musí v tEchto všech výše uvedených oblastech plnit i 
koordinační roli ve vztahu k území StUedočeského kraje. Ve zprávE chybí 
informace o zmEnách v podmínkách rozvoje StUedočeského kraje a o tom, jaké 
dopady mají tyto zmEny ve StUedočeském kraji na území hl. m. Prahy. 
 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
K jednotlivým bod]m dále uvádíme: 
ůd. aě ObecnE jsou tyto požadavky uvedeny v kapitole Ň. 
ůd. bě ZUR nemohou ve své míUe podrobnosti pUedepisovat konkrétní požadavky 
na koncepci rozvoje bydlení v podmínkách pro další rozhodování. ZÚR jsou 
závazné pro poUizování a vydání územních plán], regulačních plán] a pro 
rozhodování v území Ě§ ň6 odst.5 SZě 
ůd. cě ůdaptace na zmEnu klimatu a dílčí oborové politiky jsou respektovány a 
ZÚR je zohledOují. 
ůd. dě Dopravní problematika je ZÚR Uešena - kapitola 5. VypuštEní požadavku 
preference hromadné dopravy v podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci - 
územním plánu z d]vod] že ÚP Ueší koncepčnE všechny zp]soby dopravy. Jde o 
obecnou zásadu uvedenou v kapitole 2. 
ůd. eě Systém zelenE je ZÚR chránEn. Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, 
bude provEUen rozsah a celková koncepce oblastí. 
ůd. fě ZÚR Ueší uvedenou problematiku obecnE v kapitole Ň a dále také u 
jednotlivých rozvojových a transformačních oblasti v podmínkách pro následné 
rozhodování o zmEnách v území. 
ůd. gě Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 
ůd. hě Postavení mEstských části je stanoveno zákonem o hl. m. Praze a 
specifikováno ve Statutu hl. m. Prahy. 
ůd. iě Koordinace se StUedočeským krajem probíhá a vyhodnocení koordinace se 
ZÚR StUedočeského kraje není pUedmEtem Zprávy. 
 

313    Pankrácká společnost, z.s. Nesouhlas 4. Zpráva navrhuje podstatné zásahy do stávající podoby Zásad. Mj. se jedná o: 
a. Zrušení části Zásad s názvem „Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy“. 
Tato část je pUitom zásadní z hlediska koncepce územního rozvoje a ochrany 
hodnot v území. 
b. Ruší se bez jakéhokoli zd]vodnEní rozvojové oblasti zelenE. 
c. Má se provEUit systém ekologické stability území Ěbez uvedení d]vod]ě. 

 PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Uvedené navrhované zmEny byly navrženy s ohledem na zkušenosti s 
uplatOováním ZÚR. 
Ad. a) Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
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d. Ruší se d]ležité požadavky na vybrané rozvojové a transformační oblasti Ěbez 
uvedení d]vod]ě. 
Ze Zprávy nijak nevyplývá, proč mají být Uešeny právE tyto části Zásad a jaké 
úvahy pUedcházely zpracování zprávy. 
 

Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
Ad. b) Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
ůd. cě Do Zprávy bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny Ěaktualizaceě 
vymezení ÚSES. 
ůd. dě Požadavky v rozvojových a transformačních oblastech, jsou rušeny 
vzhledem k podrobnosti dokumentace ZÚR.  

313    Pankrácká společnost, z.s. Nesouhlas 5. Vzhledem k pUípravE Metropolitního plánu je nezbytné synchronizovat pUípravu 
obou dokument] a tento proces zd]vodnit. Zásady územního rozvoje nesmí být 
mEnEny podle potUeb Metropolitního plánu, což je patrné právE u zmEn 
navrhovaných u zelenE a u požadavku na provEUení ÚSES. U územního 
plánování platí hierarchie opačná – Metropolitní plán musí respektovat koncepci 
Zásad. Jsou to právE Zásady, které mají roli koordinační a které musí stanovit 
základní principy rozhodování v území, které pak musí být nižšími úrovnEmi 
plánování respektovány. Hrubé zásahy do stávající koncepce mohou vést k 
rozpor]m pUedevším s dotčenými orgány. Pokud současnE dojde na základE 
aktualizace k takovému zásahu do koncepce, který lze považovat za nový návrh 
Zásad, je to tUeba jako nový návrh Uešit, jiný postup m]že být nezákonný. Ve 
zprávE není uvedeno, jak bude požadavek na zajištEní návaznosti obou 
dokument] ĚZásad a metropolitního plánuě zajištEn časovE v pUípadE, kdy dojde k 
pr]tah]m s poUízením a schválením pUípadné aktualizace Zásad. Pr]tahy lze 
pUitom vzhledem k vážnosti zásah] do stávající koncepce a podoby Zásad 
územního rozvoje očekávat. StejnE tak lze očekávat napadení ůktualizace u 
soudu. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka se netýká obsahu Zprávy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu je kontinuita zaručena. Územní 
plán hl.m. Prahy - Metropolitní plán musí být s nadUazenou územnE plánovací 
dokumentací v souladu. 

313    Pankrácká společnost, z.s. Nesouhlas 6. Kapitola „Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR, vč. 
požadavk] na VVURÚ, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro 
zpracování nových ZÚR, vč. požadavk] na VVURÚ“ obsahuje konkrétní, ale 
nezd]vodnEné požadavky na aktualizaci Zásad. Veškeré tyto požadavky musí být 
pUedloženy jen jako návrh k dalšímu provEUení. Teprve na tomto základE musí být 
ovEUeno, jakým zp]sobem mají být Zásady pUepracovány, Zpráva nem]že cokoli 
pUedjímat.  

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
Vlastní zd]vodnEní navrženého Uešení Ěkonkrétních úprav textové a grafické částiě 
bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí návrhové dokumentace 
ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy. 

313    Pankrácká společnost, z.s. Nesouhlas 7. Ochrana ÚSES musí být v Zásadách územního rozvoje zachována. V kapitole 
eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 7 se k nutnosti provEUení 
vymezení ÚSES uvádí, že je nutné uvést vymezení systému ÚSES do souladu „s 
legislativním rámcem, oborovými metodikami a reálnými podmínkami v území“. 
Zpráva musí pUesnE uvést, v čem je tedy nyní nesoulad. Tuto pUipomínku 
považujeme za zvláštE d]ležitou, nebo[ tlak na úpravu Zásad územního rozvoje 
p]sobí dojmem snahy o zahlazení problému, který se v souvislosti s vymezením 
ÚSES objevil v návrhu Metropolitního plánu Ěa který vyvolal nesoulad návrhu 
Metropolitního plánu se Zásadamiě. Celou snahu o „provEUení vymezení ÚSES“ 
tedy považujeme za snahu o obcházení dosavadního vymezení ÚSES. 

 PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 

313    Pankrácká společnost, z.s. Nesouhlas Ř. Nesouhlasíme taktéž s bodem Ř kapitoly eě. Zde se požaduje upUesnEní 
územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot s tím, že tyto podmínky budou „upraveny s ohledem na 
požadavek hospodárného a intenzivního využití zastavEného území s d]razem na 
využití ploch brownfields a ploch pUestavby a s ohledem na požadavek omezit 
rozšiUování zastavitelného území do krajiny”. Požadujeme, aby vše bylo konkrétnE 
a nezpochybnitelnE zd]vodnEno, pUedevším potUeba intenzivního využití 
zastavEného území. Také tento požadavek se zdá být požadavkem na legitimizaci 
požadavk] Metropolitního plánu. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Ve ZprávE není uvedeno, že existující koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR 
hl. m. Prahy je nedostatečná a bude tudíž mEnEna. 
V tomto bodu se jedná pouze o úpravu kapitoly Ř - UpUesnEní územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních a civilizačních hodnot v platných 
ZÚR, vzhledem k podrobnosti dokumentace ZÚR, s využitím ůktualizace ÚůP a 
také v d]sledku revize Kapitoly Ň. Nejedná se o zmEnu koncepce, ale pouze o 
formulační úpravu. 

313    Pankrácká společnost, z.s. Nesouhlas ř. StejnE tak požadujeme, aby byly pUesnE zd]vodnEno, v čem se zmEnily 
podmínky ve vztahu k Evropské úmluvE o krajinE. ĚKapitola eě, bod ř. Zprávy. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Vzhledem k nové metodice - Metodika pro poUizování a zpracování zásad 
územního rozvoje v kontextu Evropské úmluvy o krajinE ĚČZÚ v Praze, Fakulta 
životního prostUedí; 6.1.Ň014ě- je v návrhu Zprávy navržena aktualizace pUíslušné 
kapitoly 9. 

313    Pankrácká společnost, z.s. Nesouhlas 10. PodobnE požadujeme pUesné zd]vodnEní zmEny podmínek, které vyžadují 
provEUení veUejnE prospEšných opatUení a veUejnE prospEšných staveb a 
požadujeme, aby bylo jasnE konstatováno, kterých VPO a VPS se zmEny týkají 
Ěbod 10 kapitoly eě Zprávy). 

 PUipomínka bude částečnE akceptována. 
VPS budou odstranEny u již realizovaných prvk] dopravní infrastruktury napU. 
prodloužení metra trasy ů do Motola - Z/50Ň/DM. U prvk] technické infrastruktury -  
bude grafické vymezení prvk] VPS upraveno, dle aktuálních podklad]. 
VPO budou upraveny v celé kapitole ÚSES, dle nového vymezení. 

313    Pankrácká společnost, z.s. Nesouhlas 11. Požadujeme pUesnE a konkrétnE zhodnotit a zd]vodnit veškeré zmEny, které 
se týkají rozvojových oblastí v bodech, které se týkají zmEn v rozvojových a 
transformačních oblastech, zejm. v podmínkách pro další rozhodování a v úkolech 
pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci. ĚnapU. jde o vypuštEní 
požadavk] na preferenci hromadné dopravy a Uešení odtokových pomEr]ě.  

 PUipomínka nebude akceptována. 
Požadavky v rozvojových a transformačních oblastech, jsou rušeny vzhledem k 
podrobnosti dokumentace ZÚR. 
K preferenci hromadné dopravy: PodrobnEjší územnE plánovací dokumentace - 
územní plán Ueší koncepčnE všechny zp]soby dopravy. Jde o obecnou zásadu 
uvedenou v kapitole 2. 
K Uešení odtokových pomEr]: Požadavky na Uešení povrchového odtoku 
srážkových vod a na Uešení protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či 
nestavebního charakteruě budou obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných 
požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou opakovány v rámci jednotlivých rozvojových 
a transformačních oblastech.  

313    Pankrácká společnost, z.s. Nesouhlas 1Ň. Požadujeme Uádné zd]vodnEní zásah] do Specifické oblasti celomEstského 
centra.  

 PUipomínka nebude akceptována. 
Vymezení celomEstského centra je chápáno jako vymezení hierarchicky 
nejvyššího centra, které by mElo v čase nar]stat co do kvality i kvantity rozvoje 
Prahy. CelomEstské centrum nelze vnímat v Ň1. století úzce, tedy jen jako 
Pražskou památkovou rezervaci a tEsnE pUilehlá území. S rozvojem Prahy i po 
roce 1řŘř narostl počet obyvatel, dojíždEjících i student], kteUí zpravidla využívají 
právE centrum mEsta. K odlehčení tlaku na rozvoj uvnitU PPR je potUeba učinit 
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nEkolik krok], mezi které patUí i rozšíUení celomEstského centra. Tím ale není 
porušena polycentričnost mEsta - resp. rozvoj lokálních center s místní 
vybaveností. Jedná se o podporu kvalitní transformace s cílem zajištEní 
adekvátních služeb pro hlavní mEsto jako celek a tím ke zlepšení živote jeho 
obyvatel i návštEvník], v souladu s principy udržitelného rozvoje. 
 

313    Pankrácká společnost, z.s. Nesouhlas 1ň. Požadujeme, aby bylo UádnE zd]vodnEno vypuštEní rozvojových oblastí 
zelenE. Nesouhlasíme s prostým zd]vodnEním, že jde o oblasti „lokálního 
významu“. 

 PUipomínka bude akceptována. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
 

313    Pankrácká společnost, z.s. Nesouhlas 14. Zpráva neuvádí jako nové skutečnosti vedoucí k poUízení další aktualizace 
Zásad územního rozvoje hl m. Prahy Ědále jen „ZÚR“ě. Mezi tyto skutečnosti 
počítáme pUedevším poUízení a schválení Strategického plánu hl. m. Prahy, dále 
pUípravu návrh Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou zmEnu, pUípravu 
ůkčního plánu snižování hluku aglomerace Praha a další analýzy, které mají 
sloužit jako podklad pro územnE plánovací dokumentaci. Zpráva také nereaguje 
UádnE na úkoly vyplývající z územnE analytických podklad] Ěa nejspíše také z 
jejich aktualizace Ň016ě, resp. se s tEmito prakticky nijak nevypoUádává a ani je 
nezmiOuje. Zpráva musí obsahovat jednotlivé úkoly a podmínky, které reagují na 
požadavky výše uvedených strategických dokument] a územnE analytických 
podklad]. 
Požadujeme, aby bylo UádnE zd]vodnEno, proč se ve ZprávE vychází pouze z 
Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy, která je součástí analýzy 
Demografie, bydlení a veUejná vybavenost z roku Ň015. Vzhledem k tomu, že tato 
data budou jedním z významných podklad] kupU. pro umožnEní zástavby v 
budoucnu, požadujeme, aby byla konfrontována s jinými daty a aby byly veškerá 
pUijatá opatUení UádnE zd]vodnEna. ĚNapU. projekce obyvatelstva v krajích do roku 
Ň050, Český statistický úUadě. 
 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Nejedná se o novou skutečnost/podmínku. 
Strategický plán, neboli plán rozvoje obce je nástrojem majetkové politiky a 
oborových politik mEsta. 
Nejedná se o nový Strategický plán hl.m. Prahy ale o ůktualizaci Strategického 
plánu Ň00Ř. 
Z výstup] obsažených v aktualizaci Strategického plánu nevyplývá žádná nová 
podmínka, která by mEla být Uešena ůktualizací ZÚR hl.m. Prahy. 
Nový akční plán na snížení hluku není doposud schválen a z tohoto d]vodu na nEj 
nem]že Zpráva reagovat. ObecnE je hluková problematika obsažena v kapitole Ň 
ZÚR. 
 

313    Pankrácká společnost, z.s. Nesouhlas 15. Požadujeme, aby byla Zpráva i pUípadná aktualizace Zásad poUizována za 
úzké spolupráce s mEstskými částmi a aby byly využity veškeré podklady týkající 
se územního plánování Ězejm. tedy poUizování Metropolitního plánuě, které byly 
dosud od mEstských částí získány. JedinE takový postup bude v souladu se 
zásadou efektivnosti a hospodárnosti.  

 PUipomínka nebude akceptována. 
PoUizovatel neobdržel žádné požadavky MČ na aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy. 
Vzhledem k rozdílní podrobnosti ÚP a ZÚR není možné pUipomínky vznesené v 
rámci konzultací k novému Územnímu plánu hl.m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě 
použít k Zásadám územního rozvoje hl.m  Prahy. Tyto konzultace probíhaly nad 
rámec zákonem stanoveného postupu mezi zpracovatelem ÚPD a MČ, bez účasti 
poUizovatele. Tato jednání se týkala pouze návrhu Uešení Metropolitního plánu a 
byla mimo proces poUizování ÚPD. 
 

307    Pergler Ivan Nesouhlas Zpráva o uplatOování zásad územního rozvoje obsahuje závažné nedostatky.Není 
dostatečnE zd]vodnEna potUeba aktualizace ZÚR. Nejen podle zmEn v 
terminologii usuzujeme, že jediným motivem zmEn v ZÚR je snaha uvést je do 
souladu s pUipravovaným MPP, pUestože postup by mEl být opačný.  

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy a Zpráva je zpracovaná v 
souladu § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. o územnE analytických podkladech, územnE 
plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 

307    Pergler Ivan Nesouhlas K návrhu máme tyto pUipomínky, které považujeme za zásadní: 
1ě Zachovat kapitolu Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Obecné 
zásady obsahují základní principy pro rozhodování na celém území hlavního 
mEsta, nikoli pouze na vymezených plochách. Za obzvláštE nežádoucí 
považujeme rezignaci na obecné zásady zejména v oblasti urbanistické koncepce 
Ěkap. Ň.Ň.Ňě, dopravní infrastruktury ĚŇ.Ň.ňě, technické infrastruktury ĚŇ.Ň.4ě, 
ochrany kulturních hodnot ĚŇ.4.1ě, ochrany krajiny a mEstské zelenE, kterou 
považujeme za mimoUádnE ohroženou ĚŇ.4.Ňě, ochrany životního prostUedí ĚŇ.4.ňě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně, v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka bude akceptována. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

307    Pergler Ivan Nesouhlas Ňě Požadujeme preferenci hromadné dopravy, a to jak obecnE, tak i v jednotlivých 
pUípadech, kde Zpráva navrhuje její vypuštEní. Požadujeme zachování preference 
hromadné a nemotorové dopravy ve všech pUípadech. Po zkušenostech s 
alarmující smogovou situací a trvale nevyhovujícím ovzduším zejména v okolí 
kapacitních komunikací bychom spíše od autor] Zprávy očekávali návrhy na 
posílení hromadné dopravy a podporu cyklodopravy. Úmyslné vypouštEní 
požadavk] na rozvoj a zkvalitOování hromadné dopravy považujeme za naprosto 
absurdní počínání. Tuto pUipomínku považujeme za mimoUádnE závažnou. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
PodrobnEjší územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE 
všechny zp]soby dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole 2. 
 

307    Pergler Ivan Nesouhlas ňě Za naprosto nepUípustné dále považujeme rezignaci autor] Zprávy na 
zkvalitOování a udržování ÚSES a rozvoj celomEstského systému zelenE: 
Požadujeme navrácení všech vypuštEných bod] a zmEny v této oblasti pouze ve 
smyslu rozšíUení, zkvalitnEní a dosažení plné funkčnosti ÚSES, jakož i zajištEní 
prostupnosti území a propojení celomEstského systému zelenE. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. Vzhledem k tomu, že Kapitola Ň - Obecné zásady 
územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna, je uvedená 
problematika obecnE Uešena v bodu Ň.4.Ň 

307    Pergler Ivan Nesouhlas 4ě Požadujeme zachování termínu „celomEstský systém zelenE" a d]raznE 
odmítáme nahrazování „metropolitním" termínem „park". Jen tEžko lze všechny 
kvalitní plochy a prvky zelenE označit za parky a definování nových význam] 
považujeme za matoucí pro veUejnost a pro ochranu a rozvoj zelenE za 
potenciálnE ohrožující.  

 PUipomínka bude akceptována. 
Jak již bylo uvedeno vzhledem k tomu, že Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna, je uvedená problematika CSZ 
obecnE Uešena v bodu Ň.4.Ň. Termín CSZ je zachován. 
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307    Pergler Ivan Nesouhlas 5ě NevypouštEt ochranu panoramatu, zejména v souvislosti s plánovanou 
výstavbou na pravém bUehu Vltavy a rozhodování v území v článku 4.5 . 
Požadujeme navrácení všech bod] týkajících se panoramatu Prahy a výškové 
hladiny zástavby. 

 PUipomínka bude akceptována částečnE. 
4.5.Údolní niva Vltavy a Berounky - fě text týkající se: „ochrana panoramatu mEsta" 
bude z kapitoly 4.5. odstranEn. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou zásadu 
bude uvedený text součástí kapitoly Ň - Obecné zásady. 
 

307    Pergler Ivan Nesouhlas 6ě: V čl. ň.Ň.4 zachovat v Úkolech pro podrobnEjší územnEplánovací dokumentaci 
bod dě týkající se retence srážkových vod.  

 PUipomínka nebude akceptována. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku a retence srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových a transformačních oblastí. 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
 

307    Pergler Ivan Nesouhlas 7ě V čl. ň.4.1 zachovat termín celomEstský systém zelenE. Zachovat slova „Uešit" a 
„vyUešit" a nenahrazovat slovem „provEUit". Tešení území požadovat variantnE. V 
bodE dě Podmínek pro následné rozhodování o zmEnách v území požadujeme 
Uešení vedení ÚSES ve smyslu jeho rozšíUení a dosažení plné funkčnosti. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Jak již bylo uvedeno vzhledem k tomu, že Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna, je uvedená problematika CSZ 
obecnE Uešena v bodu Ň.4.Ň. 
Jedná se pouze o úpravu formulace, není tím zamezeno Uešení ani vyUešení dané 
situace. Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň. 
Územní plánování vytváUí územní podmínky, napU. pro naplnEní funkcí ÚSES, 
nedokáže však ovlivnit, zda, kdy a jakým zp]sobem k tomu dojde.  

307    Pergler Ivan Nesouhlas Řě Požadujeme, aby ZÚR i nadále v podmínkách pro rozhodování v území 
požadovaly respektovat okolní zástavbu, napU. eě Ěň.Ň.6ě  

 PUipomínka bude akceptována. 
V článku ň.Ň.6, v odstavci – Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v 
území  - nebude bod eě rušen. 
 

307    Pergler Ivan Nesouhlas řě Požadujeme zachování všech DEVÍTI vypuštEných rozvojových oblastí zelenE. 
Potenciální možnost zastavEní tEchto ploch je v pUíkrém rozporu s deklarovaným 
požadavkem nerozšiUování zástavby do krajiny.  

 PUipomínka bude akceptována. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
 

318    Povodí Vltavy, státní podnik Jiné Jako správce povodí, který vykonává správu povodí v dílčím povodí Dolní Vltava 
a v dílčím povodí Berounka, na základE ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 
Ň54/Ň001 Sb., o vodách a o zmEnE nEkterých zákon] Ěvodní zákoně, ve znEní 
pozdEjších pUedpis], uvádí k „Návrhu zprávy o uplatOování Zásad územního 
rozvoje hlavního mEsta prahy v uplynulém období ĚUíjen Ň014 — bUezen Ň017ě" 
Ědále jen „zpráva o uplatOování zásad"ě tyto pUipomínky: 
 
1. Požadujeme promítnout do textu návrhu zprávy o uplatOování zásad schválené 
dokumenty poUízené v rámci plánování v oblasti vod, které jsou nezbytným 
podkladem pro územní plánování Ěustanovení Ňň odst. Ň vodního zákonaě, tj. 
Národní plán povodí Labe, Plán dílčího povodí Dolní Vltavy, Plán dílčího povodí 
Berounky a Plán pro zvládání povodOových rizik v povodí Labe.  

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavky budou částečnE akceptovány. 
Obecné požadavky týkající se protipovodOové ochrany jsou uvedeny v kapitole Ň. 
Plány povodí a plány pro zvládání povodOových rizik jsou dále zohlednEny v 
podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci. 
Dokumentace ZÚR hl. m. Prahy vzhledem ke své podrobnosti záplavová území 
vodních tok] nevymezuje. 
 

318    Povodí Vltavy, státní podnik Jiné Ň. Nesouhlasíme s vypuštEním úkolu v bodE ň.Ň.4 Bohdalec-Slatiny, nebo[ již 
nyní jsou odtokové pomEry v povodí drobného vodního toku Botič velmi 
problematické. Slovo „navrhnout" navrhujeme nahradit slovem „provEUit". 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku a retence srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových a transformačních oblastí. 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
 

318    Povodí Vltavy, státní podnik Jiné ň. Návrh zmEny v bodE ň.Ň.5 v „Požadavcích na využití" a to náhradou slova 
„asanaci" za „transformaci" není srozumitelný.  

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
ůsanace je pojem ze stavebního zákon Ě§ř7, §170ě. Charakter území i jeho stav 
nevyžadují asanaci, která má specifické dopady do území. V plochách určených k 
asanaci m]že být omezeno vlastnické právo, navíc ZUR nevymezují plochy k 
asanaci dle písm. gě odst. 1 pUílohy č. 4 Vyhlášky 500/Ň006 Sb. v platném znEní.  

318    Povodí Vltavy, státní podnik Jiné 4. V bodE 4.ň.1 v „Podmínkách pro následné rozhodování o zmEnách v území" v 
písm. dě požadujeme zamEnit slovo „zajištEní" slovem „provEUení" Ěcelý text bude 
znít: „ProvEUení nového pUístavu v RadotínE pro sportovní a rekreační lodE, který 
bude zároveO v pUípadE nenadálých událostí na toku a pUi povodOových pr]tocích 
pinit ochrannou funkci"). 

 PUipomínka bude akceptována. 
Bod dě v Podmínkách pro následné rozhodování o zmEnách v území bude 
upraven. 

318    Povodí Vltavy, státní podnik Jiné 5. Do kapitoly 5.4 „ Vodní doprava" pod odstavec „ Úkoly pro podrobnEjší územnE 
plánovací dokumentaci" doporučujeme dopinit nový bod ve znEní „Zajistit 
nezávislou paralelní vodní cestu k plavební komoUe Praha-Smíchov novou 
plavební komorou Praha-Staré mEsto". Novou plavební komoru Praha-Staré 
mEsto navrhujeme zaUadit mezi veUejné prospEšné stavby Ěkap.10.1.Ňě. 
Pozn.: Státní podnik Povodí Vltavy plánuje výstavbu plavební komory ve zdrži 
StaromEstského jezu v blízkosti stávající plavební komory Praha - Smíchov. 
Cílem zámEru je vytvoUení nezávislé paralelní vodní cesty k plavební komoUe 
Praha - Smíchov, která zajistí propojení zdrže Helmovského jezu a zdrže 
Šítkovského jezu. Plavební dráha bude využívat zdrž StaromEstského jezu a spád 
Šítkovského jezu bude pUekonán stávající plavební komorou Praha- Mánes. 

 PUipomínka bude akceptována částečnE. 
Do kapitoly 5.4 „ Vodní doprava" pod odstavec „ Úkoly pro podrobnEjší územnE 
plánovací dokumentaci" bude doplnEn nový bod: „ProvEUit nezávislou paralelní 
vodní cestu k plavební komoUe Praha-Smíchov novou plavební komorou Praha-
Staré mEsto". VPS bude vymezena v pUípadE, že uvedený prvek bude vymezen v 
dokumentaci. 

318    Povodí Vltavy, státní podnik Jiné 6. V bodE 6.Ň.Ň. "Odkanalizování" uvést odkazy na platné právní pUedpisy a pod 
odstavec "Úkoly pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci" vypustit text 
písm. aě "optimalizovat technickoarchitektonický návrh nové části ÚČOV 

 PUipomínka bude částečnE akceptována. 



Str. 344 z 367 

zpracovaného Uešení....", nebo[ na stavbu nové linky ÚČOV bylo již vydáno platné 
stavební povolení. 

PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
- Formulace týkající se ÚstUední čistírny odpadních vod Praha budou v textu 
aktualizovány. 
 

318    Povodí Vltavy, státní podnik Jiné Doporučujeme: 
- sladit názvosloví "deš[ové vody" a "srážkové vody" 
- bod ň.1.ň str. 11 do bodu jě nakonec vložit "bez dopadu na funkčnost a 
parametry dopravy". 

 PUipomínka bude akceptována. 
Názvosloví bude sjednoceno, dle platných právních pUepis]. 
DovEtek do bodu jě v Podmínkách pro následné rozhodování o zmEnách v území 
bude doplnEn. 
 

318    Povodí Vltavy, státní podnik Jiné UpozorOujeme, že státní podnik Povodí Vltavy pUipravuje projekt "RozšíUení koryta 
Vlatavy pod ModUanským jezem" a v současné dobE žádá o zmEnu Územního 
plánu SÚ hl.m. Prahy v dotčeném území. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
 

320    Spolek pro Hanspaulku Jiné 1. Soulad s Politikou územního rozvoje - Zpráva nereaguje dostatečnE na potUebu 
prokázání a zd]vodnEní souladu „Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy“ Ědále 
také jen „Zásady“ě s Politikou územního rozvoje po její aktualizaci c. 1. 

 PUipomínka bude akceptována. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 

320    Spolek pro Hanspaulku Jiné Ň. Zpráva v pUípadE aktualizace Zásad v podstatE nahrazuje zadání. Je proto 
nutné, aby Zpráva mEla určité náležitosti, formální i obsahové. Spolek Pro 
Hanspaulku požaduje, aby bylo ze Zprávy jasnE patrné, proč má dojít k aktualizaci 
Zásad Ěuvedení jasného a konkrétního zd]vodnEníě a v jakém rozsahu se mají 
Zásady aktualizovat. 
Zpráva podle názoru spolku nesplOuje požadavky zákona č. 1Řň/Ň006 Sb., 
stavební zákon a jeho provádEcích pUedpis], podle kterých má návrh Zprávy 
obsahovat; 
ů. Stavební zákon stanoví základní požadavky na zprávu v § 4Ň a dále konkrétní 
obsah zprávy specifikuje § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb., o územnE plánovacích 
podkladech a územnE plánovací dokumentaci. Zde se uvádí, že zpráva má 
obsahovat: 
i. vyhodnocení uplatOování zásad územního rozvoje včetnE vyhodnocení zmEn 
podmínek, na základE kterých byly zásady územního rozvoje vydány Ě§ 5 odst. 6 
stavebního zákonaě, a vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních 
dopad] na udržitelný rozvoj území. 
ii. problémy k Uešení v zásadách územního rozvoje vyplývající z územnE 
analytických podklad] kraje, 
iii. vyhodnocení souladu zásad územního rozvoje s politikou územního rozvoje, 
iv. vyhodnocení návrh] obcí na aktualizaci zásad územního rozvoje, 
v. požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace zásad územního 
rozvoje, včetnE požadavk] na vyhodnocení vliv] na udržitelný rozvoj území, je-li 
vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování návrhu nových zásad 
územního rozvoje, včetnE požadavk] na vyhodnocení vliv] na udržitelný rozvoj 
území, 
vi. požadavky na zpracování variant Uešení, 
vii. návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopad] na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly zjištEny, 
viii. návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje. 
 
Je zcela zUejmé, že Zpráva neobsahuje podstatnou část tEchto bod]. PUedevším 
nesplOuje požadavek na Uádné vyhodnocení uplatOování zásad územního rozvoje 
včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na základE kterých byly zásady územního 
rozvoje vydány. Bez tohoto vyhodnocení není možné postupovat v procesu dále, 
nebo[ není zUejmé, co se má stát - ponechat stávající zásady, částečnE je 
pUepracovat, poUídit nový návrh zásad územního rozvoje. 
Zásady územního rozvoje stanoví zejména základní požadavky na účelné a 
hospodárné, uspoUádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního 
významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro 
veUejnE prospEšné stavby, veUejnE prospEšná opatUení, stanoví kritéria pro 
rozhodování o možných variantách nebo alternativách zmEn v jejich využití. Dále 
musí zásady splOovat další podmínky stanovené stavebním zákonem a mj. musí 
naplOovat cíle a úkoly územního plánování podle § 1Ř a 1ř stavebního zákona. 
Ze zprávy pak musí být patrné, zda stávající zásady tyto požadavky splOují, nebo 
ne a je tUeba je pUípadnE pUepracovat. Takový postup musí být UádnE zd]vodnEn. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
Návrh Zprávy je zpracován v souladu s platnými právními pUedpisy. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.9.2014. 
V rámci aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy, nebude 
docházet ke zmEnE zásadních koncepcí, dochází pouze k dílčím úpravám, které 
reagují na novely zákon], vyhlášky, nové metodiky atd.. Nejedná se o poUízení 
nových ZÚR hl.m. Prahy, ale o aktualizaci stávajících, vyplývajících ze Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období. 

320    Spolek pro Hanspaulku Jiné 3. Koordinační a koncepční role Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy musí být 
zachována. 
Zásady územního rozvoje se musí soustUedit zejm. na nEkolik hlavních oblastí a 
stanovit pUesné požadavky na nižší územnE plánovací dokumentace. 
ů. Zásady územního rozvoje by mEly d]slednE chránit kulturní a pUírodní hodnoty 
a pUesnE definovat, o jaké hodnoty se jedná a stanovit podmínky k jejich ochranE. 
B. Zásady územního rozvoje musí stanovit koncepci rozvoje bydlení 
prostUednictvím podmínek pro další rozhodování v území Ěa podmínky závazné 
pro Metropolitní pláně. 
C. Zásady územního rozvoje musí koncepčnE Uešit podmínky adaptace na zmEnu 
klimatu a stanovit podmínky pro další rozhodování v území a pro poUizování 
nižších úrovní územnE plánovací dokumentace týkající se zmEn klimatu a 
adaptace na tyto zmEny. 
D. Zásady územního rozvoje musí z hlediska koordinačního Uešit dopravu. 
Zpráva oslabuje Uešení dopravy mj. vypuštEním požadavku na preferenci 
hromadné dopravy. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
K jednotlivým bod]m dále uvádíme: 
Ad. aě ObecnE jsou tyto požadavky uvedeny v kapitole Ň. 
ůd. bě ZUR nemohou ve své míUe podrobnosti pUedepisovat konkrétní požadavky 
na koncepci rozvoje bydlení v podmínkách pro další rozhodování. ZÚR jsou 
závazné pro poUizování a vydání územních plán], regulačních plán] a pro 
rozhodování v území Ě§ ň6 odst.5 SZě 
ůd. cě ůdaptace na zmEnu klimatu a dílčí oborové politiky jsou respektovány a 
ZÚR je zohledOují. 
ůd. dě Dopravní problematika je ZÚR Uešena - kapitola 5. VypuštEní požadavku 
preference hromadné dopravy v podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci - 
územním plánu z d]vod] že ÚP Ueší koncepčnE všechny zp]soby dopravy. Jde o 
obecnou zásadu uvedenou v kapitole Ň. 
ůd. eě Systém zelenE je ZÚR chránEn. Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, 
bude provEUen rozsah a celková koncepce oblastí. 
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i. Zásady musí vymezit a chránit systém zelenE. Systém zelenE je naopak 
Zprávou výraznE oslabován. 
ii. Zásady územního rozvoje musí stanovit koncepci veUejné infrastruktury a 
veUejné vybavenosti a stanovit závazné podmínky pro rozhodování na nižších 
úrovních. 
iii. Zásady územního rozvoje musí vymezit USES za respektování Plánu 
územního systému ekologické stability. Požadujeme, aby bylo UádnE zd]vodnEno, 
proč je tUeba provEUit vymezení USES a jak se zmEnily podmínky pro jeho 
dosavadní vymezení. 
iv. Zásady územního rozvoje musí z hlediska celomEstského koordinovat územní 
rozvoj všech mEstských částí a stanovit pUesné podmínky pro rozhodování v 
území. Tyto podmínky musí být stanoveny za spolupráce s mEstskými částmi. 
v. Zásady územního rozvoje musí v tEchto všech výše uvedených oblastech plnit i 
koordinační roli ve vztahu k území StUedočeského kraje. Ve zprávE chybí 
informace o zmEnách v podmínkách rozvoje StUedočeského kraje a o tom, jaké 
dopady mají tyto zmEny ve StUedočeském kraji na území hl. m. Prahy. 

ůd. fě ZÚR Ueší uvedenou problematiku obecnE v kapitole Ň a dále také u 
jednotlivých rozvojových a transformačních oblasti v podmínkách pro následné 
rozhodování o zmEnách v území. 
ůd. gě Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 
ůd. hě Postavení mEstských části je stanoveno zákonem o hl. m. Praze a 
specifikováno ve Statutu hl. m. Prahy. 
ůd. iě Koordinace se StUedočeským krajem probíhá a vyhodnocení koordinace se 
ZÚR StUedočeského kraje není pUedmEtem Zprávy. 
 

320    Spolek pro Hanspaulku Jiné E. Zpráva navrhuje podstatné zásahy do stávající podoby Zásad. Mj. se jedná o: 
i. Zrušení části Zásad s názvem „Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy“. 
Tato část je pUitom zásadní z hlediska koncepce územního rozvoje a ochrany 
hodnot v území. 
a. Ruší se bez jakéhokoli zd]vodnEní rozvojové oblasti zelenE. 
b. Má se provEUit systém ekologické stability území Ěbez uvedení d]vod]ě. 
c. Ruší se d]ležité požadavky na vybrané rozvojové a transformační oblasti Ěbez 
uvedení d]vod]ě. 
ii. Ze Zprávy nijak nevyplývá, proč mají být Uešeny právE tyto části Zásad a jaké 
úvahy pUedcházely zpracování zprávy. 

 PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Uvedené navrhované zmEny byly navrženy s ohledem na zkušenosti s 
uplatOováním ZÚR. 
Ad. a) Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
ůd. bě Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
ůd. cě Do Zprávy bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny Ěaktualizaceě 
vymezení ÚSES. 
ůd. dě Požadavky v rozvojových a transformačních oblastech, jsou rušeny 
vzhledem k podrobnosti dokumentace ZÚR.  

320    Spolek pro Hanspaulku Jiné F. Vzhledem k pUípravE Metropolitního plánu je nezbytné synchronizovat pUípravu 
obou dokument] a tento proces zd]vodnit. Zásady územního rozvoje nesmí být 
mEnEny podle potUeb Metropolitního plánu, což je patrné právE u zmEn 
navrhovaných u zelenE a u požadavku na provEUení USES. U územního 
plánování platí hierarchie opačná - Metropolitní plán musí respektovat koncepci 
Zásad. Jsou to právE Zásady, které mají roli koordinační a které musí stanovit 
základní principy rozhodování v území, které pak musí být nižšími úrovnEmi 
plánování k rozpor]m pUedevším s dotčenými orgány. Pokud současnE dojde na 
základE aktualizace k takovému zásahu do koncepce, který lze považovat za nový 
návrh Zásad, je to tUeba jako nový návrh Uešit, jiný postup m]že být nezákonný.Ve 
zprávE není uvedeno, jak bude požadavek na zajištEní návaznosti obou 
dokument] ĚZásad a metropolitního plánuě zajištEn časovE v pUípadE, kdy dojde k 
pr]tah]m s poUízením a schválením pUípadné aktualizace Zásad. Pr]tahy lze 
pUitom vzhledem k vážnosti zásah] do stávající koncepce a podoby Zásad 
územního rozvoje očekávat. StejnE tak lze očekávat napadení ůktualizace u 
soudu. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka se netýká obsahu Zprávy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu je kontinuita zaručena. Územní 
plán hl.m. Prahy - Metropolitní plán musí být s nadUazenou územnE plánovací 
dokumentací v souladu. 

320    Spolek pro Hanspaulku Jiné G. Kapitola „Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZUR, vč. 
požadavk] na VVURÚ, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro 
zpracování nových ZÚR, vč. požadavk] na VVURÚ“ obsahuje konkrétní, ale 
nezd]vodnEné požadavky na aktualizaci Zásad. Veškeré tylo požadavky musí být 
pUedloženy jen jako návrh k dalšímu provEUení. Teprve na tomto základE musí být 
ovEUeno, jakým zp]sobem mají být Zásady pUepracovány. Zpráva nem]že cokoli 
pUedjímat. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
Vlastní zd]vodnEní navrženého Uešení Ěkonkrétních úprav textové a grafické částiě 
bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí návrhové dokumentace 
ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy. 

320    Spolek pro Hanspaulku Jiné H. Ochrana ÚSES musí být v Zásadách územního rozvoje zachována. V kapitole 
eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 7 se k nutnosti provEUení 
vymezení ÚSES uvádí, že je nutné uvést vymezení systému USES do souladu"s 
legislativním rámcem, oborovými metodikami a reálnými podmínkami v území“. 
Zpráva musí pUesnE uvést, v čem je tedy nyní nesoulad. Tuto pUipomínku 
považuje spolek za zvláštE d]ležitou, nebo[ tlak na úpravu Zásad územního 
rozvoje p]sobí dojmem snahy o o zahlazení problému, který se v souvislosti s 
vymezením ÚSES objevil v návrhu Metropolitního plánu Ěa který vyvolal nesoulad 
návrhu Metropolitního plánu se Zásadamiě. Celou snahu o" provEUení vymezení 
ÚSES“ tedy považuje spolek za snahu o obcházení dosavadního vymezení 
ÚSES. 

 PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 

320    Spolek pro Hanspaulku Jiné I. Spolek nesouhlasí též s bodem Ř kapitoly eě a požaduje upUesnEní územních 
podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních a civilizačních 
hodnot s tím, že tyto podmínky budou „upraveny s ohledem na požadavek 
hospodárného a intenzivního využití zastavEného území s d]razem na využití 
ploch brownfields a ploch pUestavby a s ohledem na požadavek omezit 
rozšiUování zastavitelného území do krajiny”. Spolek dále požaduje, aby vše bylo 
konkrétnE a nezpochybnitelnE zd]vodnEno, pUedevším potUeba intenzivního 
využití zastavEného území. Také tento požadavek se zdá být požadavkem na 
legitimizaci požadavk] Metropolitního plánu. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Ve ZprávE není uvedeno, že existující koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR 
hl. m. Prahy je nedostatečná a bude tudíž mEnEna. 
V tomto bodu se jedná pouze o úpravu kapitoly Ř - UpUesnEní územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních a civilizačních hodnot v platných 
ZÚR, vzhledem k podrobnosti dokumentace ZÚR, s využitím ůktualizace ÚůP a 
také v d]sledku revize Kapitoly Ň. Nejedná se o zmEnu koncepce, ale pouze o 
formulační úpravu. 

320    Spolek pro Hanspaulku Jiné J. StejnE tak spolek požaduje, aby bylo pUesnE zd]vodnEno, v čem se zmEnily 
podmínky ve vztahu k Evropské úmluvE o krajinE. ĚKapitola eě, bod ř. Zprávy. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Vzhledem k nové metodice - Metodika pro poUizování a zpracování zásad 
územního rozvoje v kontextu Evropské úmluvy o krajinE ĚČZÚ v Praze, Fakulta 
životního prostUedí; 6.1.2014)- je v návrhu Zprávy navržena aktualizace pUíslušné 
kapitoly 9. 

320    Spolek pro Hanspaulku Jiné K. PodobnE spolek požaduje pUesné zd]vodnEní zmEny podmínek, které vyžadují 
provEUení veUejnE prospEšných opatUení a veUejnE prospEšných staveb a 

 PUipomínka bude částečnE akceptována. 
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požaduje, aby bylo jasnE konstatováno, kterých VPO a VPS se zmEny týkají Ěbod 
10 kapitoly eě Zprávy. 

VPS budou odstranEny u již realizovaných prvk] dopravní infrastruktury napU. 
prodloužení metra trasy ů do Motola - Z/50Ň/DM. U prvk] technické infrastruktury -  
bude grafické vymezení prvk] VPS upraveno, dle aktuálních podklad]. 
VPO budou upraveny v celé kapitole ÚSES, dle nového vymezení. 

320    Spolek pro Hanspaulku Jiné L. Spolek také požaduje pUesnE a konkrétnE zhodnotit a zd]vodnit veškeré 
zmEny, které se týkají rozvojových oblastí v bodech, které se týkají zmEn v 
rozvojových a transformačních oblastech, zejména v podmínkách pro další 
rozhodování a v úkolech pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci, ĚnapU. 
jde o vypuštEní požadavk] na preferenci hromadné dopravy a Uešení odtokových 
pomEr]ě. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Požadavky v rozvojových a transformačních oblastech, jsou rušeny vzhledem k 
podrobnosti dokumentace ZÚR. 
K preferenci hromadné dopravy: PodrobnEjší územnE plánovací dokumentace - 
územní plán Ueší koncepčnE všechny zp]soby dopravy. Jde o obecnou zásadu 
uvedenou v kapitole 2. 
K Uešení odtokových pomEr]: Požadavky na Uešení povrchového odtoku 
srážkových vod a na Uešení protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či 
nestavebního charakteruě budou obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných 
požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou opakovány v rámci jednotlivých rozvojových 
a transformačních oblastech.  

320    Spolek pro Hanspaulku Jiné M. Spolek požaduje Uádné zd]vodnEní zásah] do Specifické oblasti 
celomEstského centra. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Vymezení celomEstského centra je chápáno jako vymezení hierarchicky 
nejvyššího centra, které by mElo v čase nar]stat co do kvality i kvantity rozvoje 
Prahy. CelomEstské centrum nelze vnímat v Ň1. století úzce, tedy jen jako 
Pražskou památkovou rezervaci a tEsnE pUilehlá území. S rozvojem Prahy i po 
roce 1řŘř narostl počet obyvatel, dojíždEjících i student], kteUí zpravidla využívají 
právE centrum mEsta. K odlehčení tlaku na rozvoj uvnitU PPR je potUeba učinit 
nEkolik krok], mezi které patUí i rozšíUení celomEstského centra. Tím ale není 
porušena polycentričnost mEsta - resp. rozvoj lokálních center s místní 
vybaveností. Jedná se o podporu kvalitní transformace s cílem zajištEní 
adekvátních služeb pro hlavní mEsto jako celek a tím ke zlepšení živote jeho 
obyvatel i návštEvník], v souladu s principy udržitelného rozvoje. 
 

320    Spolek pro Hanspaulku Jiné N. Spolek dále požaduje, aby bylo UádnE zd]vodnEno vypuštEní rozvojových 
oblastí zelenE, protože nesouhlasí s prostým zd]vodnEním, že jde o oblasti 
„lokálního významu“. 

 PUipomínka bude akceptována. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 

320    Spolek pro Hanspaulku Jiné O. Zpráva neuvádí jako nové skutečnosti vedoucí k poUízení další aktualizace 
Zásad územního rozvoje hl m. Prahy Ědále jen „ZÚR“ě. Mezi tyto skutečnosti 
spolek počítá pUedevším poUízení a schválení Strategického plánu hl. m. Prahy, 
dále pUípravu návrh Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou zmEnu, 
pUípravu ůkčního plánu snižování hluku aglomerace Praha a další analýzy, které 
mají sloužit jako podklad pro územnE plánovací dokumentací. Zpráva také 
nereaguje UádnE na úkoly vyplývající z územnE analytických podklad] Ěa nejspíše 
také z jejich aktualizace Ň016ě, resp. se s tEmito prakticky nijak nevypoUádává a 
ani je nezmiOuje. Zpráva musí obsahovat jednotlivé úkoly a podmínky, které 
reagují na požadavky výše uvedených strategických dokument] a územnE 
analytických podklad]. 
Spolek proto požaduje, aby bylo UádnE zd]vodnEno, proč se ve ZprávE vychází 
pouze z „Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy“, která je součástí 
analýzy „Demografie, bydlení a veUejná vybavenost“ z roku Ň015. Vzhledem k 
tomu, že tato data budou jedním z významných podklad] kupUíkladu pro 
umožnEní zástavby v budoucnu, spolek požaduje, aby byla konfrontována s jinými 
daty a aby byly veškerá pUijatá opatUení UádnE zd]vodnEna. ĚNapU. projekce 
obyvatelstva v krajích do roku Ň050, Český statistický úUadě. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Nejedná se o novou skutečnost/podmínku. 
Strategický plán, neboli plán rozvoje obce je nástrojem majetkové politiky a 
oborových politik mEsta. 
Nejedná se o nový Strategický plán hl.m. Prahy ale o ůktualizaci Strategického 
plánu Ň00Ř. 
Z výstup] obsažených v aktualizaci Strategického plánu nevyplývá žádná nová 
podmínka, která by mEla být Uešena ůktualizací ZÚR hl.m. Prahy. 
Nový akční plán na snížení hluku není doposud schválen a z tohoto d]vodu na nEj 
nem]že Zpráva reagovat. ObecnE je hluková problematika obsažena v kapitole Ň 
ZÚR. 
 

320    Spolek pro Hanspaulku Jiné P. Spolek zejména požaduje, aby byla Zpráva i pUípadná aktualizace Zásad 
poUizována za úzké spolupráce s mEstskými částmi, a aby byly využity veškeré 
podklady tykající se územního plánování Ězejm. tedy poUizování Metropolitního 
plánuě, které byly dosud od mEstských částí získány. JedinE takový postup bude v 
souladu se zásadou efektivnosti a hospodárnosti. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
PoUizovatel neobdržel žádné požadavky MČ na aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy. 
Vzhledem k rozdílní podrobnosti ÚP a ZÚR není možné pUipomínky vznesené v 
rámci konzultací k novému Územnímu plánu hl.m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě 
použít k Zásadám územního rozvoje hl.m  Prahy. Tyto konzultace probíhaly nad 
rámec zákonem stanoveného postupu mezi zpracovatelem ÚPD a MČ, bez účasti 
poUizovatele. Tato jednání se týkala pouze návrhu Uešení Metropolitního plánu a 
byla mimo proces poUizování ÚPD. 

310    Spolek pro ochranu pUíznivých životních podmínek v oblasti od 
Bulovky po Šalamounku v Praze 5 - POPŽP 

Jiné K návrhu Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém 
období ĚUíjen Ň014 – bUezen Ň017ě podáváme následující pUipomínky. 
I. Návrh Zprávy pUedkládá Uadu požadavk] a podmínek pro zpracování návrhu 
aktualizace ZÚR, resp. požadavk] a podmínek pro zpracování nových ZÚR. Tyto 
požadavky a podmínky jsou v návrhu vesmEs uvedeny jako zmEna výroku 
stávajících ZÚR. Zamýšlené zmEny však nejsou nijak od]vodnEny. Nejsou 
pUedstaveny úvahy, které k tEmto zmEnám vedly. Není zd]vodnEna potUeba 
tEchto zmEn. V d]sledku scházejícího od]vodnEní je návrh zmEny 
nesrozumitelný. Scházející od]vodnEní rovnEž brání tomu, aby se veUejnost 
mohla k navrhovaným zmEnám vEcnE vyjádUit formou pUipomínek. 
Nejedná se pUitom o marginální zmEny, nebo[ jsou navrhovány podstatné zásahy 
do stávající podoby zásad územního rozvoje: 
a. Ruší se část Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Tato část je pUitom 
zásadní z hlediska koncepce územního rozvoje a ochrany hodnot v území. 
b. Ruší se početné rozvojové oblasti zelenE. 
c. Navrhuje se provEUení systému ekologické stability území. 
d. Ruší se d]ležité požadavky na vybrané rozvojové a transformační oblasti. 
Ze Zprávy nelze zjistit, proč mají být Uešeny právE tyto části zásad územního 
rozvoje a jaké úvahy tomu pUedcházely. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Uvedené navrhované zmEny byly navrženy s ohledem na zkušenosti s 
uplatOováním ZÚR. 
Vlastní zd]vodnEní navrženého Uešení Ěkonkrétních úprav textové a grafické částiě 
bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí návrhové dokumentace 
ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Ad. a) Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
ůd. bě Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
Ad. c) Do Zprávy bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny Ěaktualizaceě 
vymezení ÚSES. 
ůd. dě Požadavky v rozvojových a transformačních oblastech, jsou rušeny 
vzhledem k podrobnosti dokumentace ZÚR.  

310    Spolek pro ochranu pUíznivých životních podmínek v oblasti od 
Bulovky po Šalamounku v Praze 5 - POPŽP 

Jiné II. Výše uvedené dokládáme na pUíkladu navrhované úpravy výrokové části dle 
kapitol ZÚR. V kapitole 4. Vymezení specifických oblastí nadmístního a 
celomEstského významu se v čl. 4.ň.4 Vidoule-Cibulka-Motol (SP/4ě v části Úkoly 
pro podrobnEjší územnE plánovací 
dokumentaci navrhuje vynechat bod b) - následuje citace tohoto bodu: 

 PUipomínka nebude akceptována. 
4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol - Jde o území, které je zaUazeno do zastavEného 
území v souladu se SZ, uvedené území je součástí intravilánu 1ř66. Požadavek 
nárazníkového pásma není možné vzhledem k současnému stavu území Uešit, v 
blízkosti se nacházejí již realizované soudobé obytné soubory, areál golfu apod. a 
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bě navrhnout vytvoUení nárazníkového pásma mezi okolními intenzivnE 
obydlenými oblastmi a plochami vyžadujícími nižší zátEž s d]vod] ochrany 
pUírody a krajiny. 
Proč? 
V čem je myšlenka vytvoUení nárazníkového pásma nesprávná, neaktuální nebo 
nepotUebná? 
Proč má být tento úkol vypuštEn? 
Tento pUíklad je jenom jedním z mnoha. Podobných otazník] se nad textem 
návrhu Zprávy objevuje bezpočet. 
Právo dozvEdEt se, proč to či ono je navrhováno, resp. proč bylo rozhodnuto tak či 
onak, je základem jakéhokoli právního státu. 

na jižní stranE bude navazovat na stávající zástavbu Radlická radiála. Ochrana 
uvedeného území je stanovena pUíslušnými vyhláškami pUírodních park]. 
 

310    Spolek pro ochranu pUíznivých životních podmínek v oblasti od 
Bulovky po Šalamounku v Praze 5 - POPŽP 

Jiné ZávEr 
Návrh Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém 
období ĚUíjen Ň014 – bUezen Ň017ě nepUedstavuje dokument, který je zralý k 
projednání. NepUedstavuje dokument, na jehož základE by mohly být činEny kroky 
smEUující k aktualizaci ZÚR nebo k poUízení nových ZÚR. 
Z tohoto d]vodu žádáme, aby návrh Zprávy byl vrácen k pUepracování a doplnEní 
ve smyslu výše uvedených pUipomínek. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
Zpráva bude na základE výsledk] projednání doplnEna. 
 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné I. Obsah Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUepracování návrhu Zprávy o uplatOování Zásad územního rozvoje 
hl. m. Prahy Ědále jen Zprávaě, do podoby, která bude splOovat požadavky na 
zprávu o uplatOování zásad územního rozvoje Ědále jen ZÚRě vyplývající z 
platných právních pUedpis] a odpovídající zásadnímu významu ZÚR jako 
nadUazené a základní územnE plánovací dokumentace hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaný NÁVRH ZPRÁVY O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
HL. M. PRůHY V UPLYNULÉM OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 – BTEZEN Ň017ě 
nesplOuje základní požadavky na zprávu o uplatOování ZÚR vyplývající z platných 
právních pUedpis], protože: 
1. Neobsahuje Uádné vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém 
období 
Ň. NeobjasOuje d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
ň. NeobjasOuje jednotlivé požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy 
 
ZÚR Ueší v Praze základní požadavky na celkové účelné a hospodárné 
uspoUádání území hlavního mEsta, a vztahy základní struktury hlavního mEsta k 
navazujícímu území StUedočeského kraje a koncepci celomEstsky i regionálnE či 
republikovE významné veUejné infrastruktury. ZÚR tak definují základní principy 
koncepce uspoUádání území hl. m. Prahy. 
ZÚR dále vymezují plochy a koridory celomEstského, republikového či 
mezinárodního významu. Jedná se zejména o plochy a koridory pro Prahu v]bec 
nejvýznamnEjších dopravních systém], systém] technické infrastruktury či o 
celomEstsky významné součásti a struktury krajiny hlavního mEsta. 
ZÚR jsou podUízeny Politice územního rozvoje ČR Ědále jen „PÚR“ě, zámEry 
republikového nebo mezinárodního významu vyplývající z PÚR musí být do ZÚR 
pUevzaty. ZÚR jsou naopak závazné pro poUízení zmEn platného územního plánu i 
poUízení nového územního ĚMetropolitníhoě plánu hl. m. Prahy. 
 
Politika územního rozvoje - stát ----------> Zásady územního rozvoje - kraj ----------
> Územní ĚMetropolitníě plán - obec 
 
Zpráva o uplatOování zásad územního rozvoje 
Vždy nejdéle do 4 let od vydání ZÚR nebo jejich poslední aktualizace je krajský 
úUad Ěv pUípadE Prahy pak Magistrát hl. m. Prahyě povinen vyhodnotit zkušenosti s 
uplatOováním, tedy s využitím ZÚR v rámci procesu územního plánování, 
posoudit, zda ZÚR stále dobUe plní sv]j účel a svou roli, zda stále splOují 
požadavky PÚR ČR, stavebního zákona, zejména cíl] a úkol] územního 
plánování, a všech právních pUedpis]. Zpráva o uplatOování ZÚR má také 
zhodnotit, zda ZÚR dostatečnE chrání hodnoty v území a zda pUispívají k 
udržitelnému rozvoji území hlavního mEsta. 
Výstupem zprávy o uplatOování ZÚR za uplynulé období m]že být 
Ě1ě konstatování, že ZÚR plní dobUe svou roli a není na nich tUeba nic mEnit 
ĚŇěpožadavek na dílčí zmEny v Uešení ZÚR, bez dopad] na celkovou koncepci 
ZÚR = požadavek na poUízení aktualizace ZÚR 
Ěňěpožadavek na poUízení zcela nových ZÚR v pUípadE, že je potUeba zmEnit 
celkovou koncepci ZÚR 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR tak m]že být zadáním pro aktualizaci stávajících 
anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Vyhodnocování uplatOování ZÚR za uplynulé období Ě kapitoly a, b, c, d zprávy o 
uplatOování ZÚRě ----------> Ě1ě Bez nárok] na úpravy ZÚR, ĚŇě Požadavek na 
poUízení aktualizace ZÚR, Ěňě Požadavek na poUízení nových ZÚR Ěkapitoly e, f, g, 
zprávy o uplatOování ZÚRě 
 
Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy za uplynulé období musí být UádnE 
projednána s mEstskými částmi, Ministerstvem pro místní rozvoj, s dotčenými 
orgány, které chrání veUejné zájmy vyplývající z platných právních pUedpis], se 
sousedními kraji, s obcemi sousedícími s krajem, pro který jsou ZÚR poUizovány, 
v pUípadE Prahy tedy s obcemi sousedícími s územím hlavního mEsta. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude akceptována částečnE. 
Návrh Zprávy je zpracován a projednáván v souladu s platnými právními pUedpisy 
Ě§ 4Ň stavebního zákona, § ř vyhlášky č. 500/ Ň006 Sb. o územnE analytických 
podkladech, územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE 
plánovací činnostiě. 
ad 1ě Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období. 
ad Ňě D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy 
na základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 
4Ň odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu 
Ěstavební zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle 
výsledk] projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 
let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." 
ůktualizace č. 1 ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 
4ň/Ň014 usnesením č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.9.2014. 
ad ňě Vlastní zd]vodnEní navrženého Uešení Ěkonkrétních úprav textové a grafické 
částiě bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí návrhové 
dokumentace ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
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Pro účely transparentního projednání musí Zpráva o uplatOování ZÚR v 
uplynulém období obsahovat UádnE zpracované vyhodnocení uplatOování ZÚR v 
uplynulém období, musí jednoznačnE, srozumitelnE transparentnE formulovat 
závEry a zjištEní tohoto vyhodnocení a musí obsahovat návrh na další postup. 
Dokud není provedeno Uádné a úplné vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém 
období, není možné navrhnout další postup, tedy navrhnout, zda ponechat ZÚR 
beze zmEny, nebo navrhnout poUízení aktualizace ZÚR nebo dokonce poUízení 
nových ZÚR. 
V pUípadE návrhu na poUízení aktualizace ZÚR nebo poUízení nových ZÚR se 
Zpráva o uplatOování ZÚR stává zadáním aktualizace ZÚR, resp. nových ZÚR a 
musí proto obsahovat jednoznačnE formulované požadavky na aktualizaci ZÚR či 
na nové ZÚR. 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné II. D]vody aktualizace ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme jasné vymezení d]vod], které vedou k aktualizaci ZÚR a pUesné 
vyjádUení vEcných úkol] aktualizace s jasným od]vodnEním a upozornEním, zda 
jsou či nejsou aktualizací na základE Zprávy mEnEny zásadní koncepce ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
PUedkládaná ZPRÁVů O UPLůTNOVÁNÍ ZÁSůD ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. 
PRůHY V UPLYNULÉM 
OBDOBÍ ĚTÍJEN Ň014 – BTEZEN Ň017ě stanoví Ěby[ bez Uádného zd]vodnEníě 
potUebu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, a to zejména v tEchto oblastech: 
Ě1ě uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s ůktualizací č. 1 PÚR ČR schválenou 
vládou ČR 15. 4. Ň015 
ĚŇě úprava terminologie ZÚR hl. m. Prahy, aby byla zcela v souladu s platnými 
právními pUedpisy 
Ěňě zrušení bez náhrady „Obecných zásad územního rozvoje hl. m. Prahy“, které 
zejména definují základní koncepci uspoUádání Prahy a stanovují požadavky na 
koordinaci uspoUádání sídelní struktury Prahy, na strukturu center Prahy a na 
jednotlivé systémy mEsta, ale také na ochranu hodnot Prahy v navazujícím 
územním ĚMetropolitnímě plánu 
Ě4ě zrušení vybraných rozvojových oblastí zelenE 
Ě5ě rušení požadavk] na územní plán v rozvojových a transformačních oblastech 
(6ě provEUení vymezení územního sytému ekologické stability na nadregionální a 
regionální úrovni. 
Z vEcných požadavk] je tedy zUejmé, že byly vybrány selektivnE a výbEr 
nevychází z vyhodnocení a d]vody výbEru i požadavk] na zmEny nejsou zUejmé. 
SoučasnE není pochopitelné, proč Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
neobsahuje požadavky na Uešení nenaplnEných koncepcí ZÚR a dalších úkol] z 
ÚůP. 
 
NejčastEjšími d]vody pro poUízení aktualizace ZÚR jsou 
Ě1ě nutnost uvést ZÚR do souladu se schválenou aktualizací PÚR ČR 
ĚŇě nutnost doplnit části ZÚR zrušené správními soudy 
Ěňě potUeba aktualizovat nEkteré vybrané aspekty ZÚR Ětypicky potUeba 
pUehodnotit vymezení nEkterého vybraného dopravního koridoru apod.ě 
Ě4ě potUeba komplexnE ĚcelkovEě revidovat Uešení ZÚR. 
 
Každý z výše uvedených d]vod] pro poUízení aktualizace ZÚR klade odlišné 
nároky na následné zpracování aktualizace ZÚR, zejména pak na rozsah a 
náročnost projednání aktualizace ZÚR. Zatímco uvedení ZÚR do souladu s PÚR 
ČR či náprava dílčích částí ZÚR zrušených správními soudy nebývá v zásadE 
problematická a vykazuje jen malá rizika komplikací v procesu projednání, 
aktualizace dílčích aspekt] ZÚR či komplexní revize ZÚR skýtají značné riziko 
komplikací v rámci projednání takové aktualizace ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
Návrh Zprávy je zpracován v souladu s platnými právními pUedpisy. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
V rámci aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy, nebude 
docházet ke zmEnE zásadních koncepcí, dochází pouze k dílčím úpravám, které 
reagují na novely zákon], vyhlášky, nové metodiky atd.. 
Úkoly vyplývající z problému v ÚůP budou do Zprávy doplnEny. 
 
K jednotlivým bod]m uvedeným v od]vodnEní pUipomínky uvádíme: 
ad 1. Nutná úprava dle ůktualizace PÚR č.1 - Vyplývá z § 41 odst. 4 stavebního 
zákona: "Kraj je povinen uvést do souladu zásady územního rozvoje s následnE 
schválenou politikou územního rozvoje....". 
ad Ň. Soulad s novelizovanými právními pUedpisy. 
ad 3. Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
ad 4. Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
ad 5. Rušení konkrétních požadavk] souvisí se znalostí území a Hl. m. Praha, 
obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou organizaci, pro 
zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. Proto v pUípadE 
hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková organizace zUízená 
hl. m. Prahou. Z d]vodu, že oba stupnE územnE plánovací dokumentace hl.m. 
Prahy zpracovává totožný projektant, bylo v návrhu Zprávy pUistoupeno k 
podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, kde k tomu byly odborné i 
procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost procesu aktualizace ZÚR hl. 
m. Prahy. 
ad 6. Vzhledem k nové metodice MŽP k problematice ÚSES bude novE 
vymezeno. 
 
 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné III. Vyhodnocení rizik spojených s aktualizací ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
Požadujeme vyhodnocení rizik spojených s variantami aktualizace ZÚR, zejména 
ve vztahu poUizování nového ĚMetropolitníhoě Územního plánu hl. m. Prahy a 
zajištEní právní kontinuity a jistoty pUi rozhodování v území. 
 
Od]vodnEní 
S ohledem na Uízení rizik vyplývajících z poUízení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy je 
tUeba citlivE zvážit náplO a rozsah aktualizace. Je žádoucí, aby aktualizace ZÚR 
hl. m. Prahy nenarušila proces soubEžnE probíhajícího poUízení nového územního 
ĚMetropolitníhoě plánu. V pUípadE nabytí účinnosti právE projednávané novely 
stavebního zákona bude možné poUizovat soubEžnE nový územní ĚMetropolitníě 
plán a aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadavky na zásahy do základních koncepcí uspoUádání kraje ĚPrahyě tak 
zvyšují riziko, že v pr]bEhu zpracování dojde k rozpor]m s dotčenými orgány a 
tím i k pr]tah]m v poUizování aktualizace ZÚR. 
K aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy je pUitom nutné pUistupovat zároveO s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy pUevezmou roli podkladu pro rozhodování v území v pUípadE, že 
nový územní ĚMetropolitníě plán Prahy nebude poUízen do doby ukončení platnosti 
v současné dobE platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního mEsta 
Prahy z roku 1řřř Ěpodle platné právní úpravy v roce Ň0Ň0, podle projednávané 
novely stavebního zákona v roce Ň0ŇŇě. 
Je tedy více než žádoucí zakotvit v ZÚR hl. m. Prahy základní zásady pro 
koordinaci rozvoje území hlavního mEsta Prahy, které by v pUípadE pUechodného 
období, kdy Praha nebude mít platný žádný územní plán, pUevzaly alespoO 
částečnE, v mEUítku celého mEsta, roli územního plánu. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
Vyhodnocení rizik není součástí Zprávy o uplatOování ZÚR hl.m. Prahy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy, Zpráva je zpracovaná v 
souladu s § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. o územnE analytických podkladech, 
územnE plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu je kontinuita zaručena. Územní 
plán hl.m. Prahy - Metropolitní plán musí být s nadUazenou územnE plánovací 
dokumentací v souladu. 
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Rizika aktualizace ZÚR, která je zejména tUeba vyhodnotit 
1. Pokud by právE projednávaná novela stavebního zákona nevstoupila v 
účinnost, ohrozila by navrhovaná aktualizace ZÚR hl. m. Prahy harmonogram 
poUizování nového územního ĚMetropolitního plánuě: 
podle platného stavebního zákona je tUeba aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy na 
základE zprávy o jejím uplatOování zahájit ještE pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu, který bude muset odpovídat aktualizovaným ZÚR či až po 
jeho projednání s tím, že soulad Metropolitního plánu a ZÚR hl. m. Prahy zajistí 
zmEna Metropolitního plánu po vydání aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
První varianta by poUizování Metropolitního plánu významnE zdržela a zanáší 
riziko budoucích soudních pUezkum] s nepUedvídatelným výsledkem. 
Druhá varianta vyžaduje uvedení Metropolitního plánu do souladu s platnými ZÚR 
hl. m. Prahy a mEnEné koncepce ZÚR hl. m. Prahy budou zapracovány až v 
komplexní aktualizaci Metropolitního plánu či jeho zmEnami. 
Teoreticky je možné pUipravovat Metropolitní plán ve dvou variantách, podle 
stávajících a podle aktualizovaných ZÚR hl. m. Prahy, ale tento postup je náročný 
právnE, administrativnE i ekonomicky a vyžaduje shodu poUizovatele se 
zpracovatelem. 
V pUípadE, že by novela stavebního zákona nevstoupila v platnost, je nezbytné 
zahájit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy bu@ pUed společným jednáním o 
Metropolitním plánu anebo až po veUejném projednání. 
V pUípadE účinnosti novely stavebního zákona bude situace z tohoto hlediska 
pUíznivEjší, nebo[ návrh novely stavebního zákona umožOuje soubEžné poUízení 
ZÚR a vydání územního plánu na území hl. m. Prahy. PUesto pUedjímání výsledk] 
soubEžného projednání územního plánu a aktualizace zásad územního rozvoje 
m]že vést k situaci, kdy by musel být územní plán pozdEji dle § 5ň odst. 6 
stavebního zákona zamítnut. 
2. Toto riziko lze do značné míry vyloučit v pUípadE, že dojde pouze k 
minimalistické aktualizace ZÚR hl. m. Prahy Ěpouze uvedení do souladu s 
Politikou územního rozvoje ČR a judikatur správních soud]ě, z níž nevyplývají 
žádná zvláštní rizika pUi poUizování. 
ň. V pUípadE, že by byla zvolena cesta komplexní a tedy vEcnE rozsáhlé 
aktualizace ZÚR hl. m. Prahy anebo poUízení nových ZÚR hl. m. Prahy, se Praha 
vystavuje riziku, že v pr]bEhu projednávání aktualizace nebo nových ZÚR hl. m. 
Prahy dojde k rozpor]m s nadUazenými správními orgány, mEstskými částmi a 
veUejností. 
4. V pUípadE komplexní aktualizace ZÚR hl. m. Prahy, která by zasáhla i koncepci 
ZÚR hrozí soudní pUezkum, zda se jedná o aktualizaci ZÚR nebo skrytE o 
poUízení zcela nových ZÚR. 
5. Ke zprávE o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je tUeba pUistupovat s vEdomím, že 
ZÚR hl. m. Prahy obstály pUi soudních pUezkumech a je tUeba je chápat jako 
stabilizující prvek územního plánování hl. m. Prahy. Z hlediska Uízení rizik pUi 
poUizování územního plánu hl. m. Prahy proto není vhodné do ZÚR Prahy 
zasahovat. Všechna pozitiva, kterých je možné komplexní aktualizací ZÚR hl. m. 
Prahy dosáhnout, nevyvažují rizika otevUení soudních pUezkum] v situaci, kdy 
není jisté, že Praha bude mít po roce Ň0Ň0, resp. po roce Ň0ŇŇ platný územní 
plán. 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné IV. Požadavky na ZÚR 
Zásadní pUipomínka 
S ohledem na mimoUádný význam ZÚR hl. m. Prahy pro koordinaci rozvoje území 
hl. m. Prahy a pro rozhodování zmEnách v území v pUípadE skončení platnosti 
územního plánu hlavního mEsta požadujeme zachovat a dále podstatnE posílit 
koordinační roli ZÚR hl. m Prahy. 
V požadavcích na aktualizaci pak požadujeme soustUedit se v ZÚR hl. m. Prahy 
na cizelaci, zpUesnEní a doplnEní podmínek pro rozhodování o zmEnách v území 
pUedevším v tEchto oblastech a tematických okruzích: 
- Stanovení cílového uspoUádání sídelní struktury mEsta - určení cílové pozice, 
role a významu jednotlivých mEstských částí v sídelní struktuUe hlavního mEsta, 
určení cílového uspoUádání center a jejich vzájemných prostorových a provozních 
vazeb a určení cílového vztahu struktury osídlení hlavního mEsta k osídlení 
navazujícího území StUedočeského kraje, se zvláštním zUetelem na obce v 
metropolitním regionu Prahy. 
- Ochrana a rozvoj hodnot celomEstského významu – jednoznačná identifikace 
pUírodních/krajinných, kulturních/historických a civilizačních hodnot celomEstského 
významu, se zvláštním zUetelem k hodnotám, jejichž ochrana nevyplývá z obecnE 
závazných právních pUedpis], včetnE stanovení jednoznačných podmínek jejich 
ochranu a režimu rozhodování o zmEnách v území ve vztahu k pUedmEt]m a 
cíl]m jejich ochrany. 
- Koncepce veUejné infrastruktury celomEstského, nadmístního i republikového 
významu – funkčnE a prostorovE ucelená a robustní koncepce celomEstské a 
regionálnE či republikovE významné veUejné infrastruktury, tedy dopravního 
systému mEsta, systému zásobování mEsta sítEmi technické infrastruktury, ale 
také systému celomEstsky, regionálnE i republikovE významného občanského 
vybavení a veUejných prostranství, to vše se zvláštním zUetelem na zajištEní vazeb 
na území StUedočeského kraje a celé České republiky. 
- Koncepce zelené infrastruktury celomEstského i nadmístního významu – 
koncepce celomEstsky významných krajinných struktur a systému zelenE, se 
zvláštním zUetelem na krajinné vazby na území v zázemí hlavního mEsta. 
- PodmínEnosti rozvoje území realizací veUejných infrastruktur celomEstského / 
nadmístního významu – zajištEní časové koordinace rozvoje území hlavního 
mEsta, resp. jeho vybraných částí a území vzhledem k nárok]m na rozvoj a 
podmínEnosti realizací celomEstsky nebo regionálnE významných systém] 
veUejné infrastruktury. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
Není možné pUedjímat co nastane, až skončí platnost Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy. V současnosti se poUizuje nový ÚP hl.m. Prahy. 
ZÚR jsou platnou územnE plánovací dokumentací, zpracované dle platných 
právních pUedpis], s jasnE stanovenými požadavky na účel, obsah a podrobnost 
zpracování Ě§ ň6 SZ, §6 - 10 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. včetnE pUílohy č. 4ě. ZÚR 
nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem ÚP, RP nebo navazujícím 
rozhodnutím. 
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- PodmínEnost veUejné dopravní infrastruktury celomEstského, nadmístního i 
republikového významu realizací ochranné zelenE a dalších prvk] k eliminaci 
negativních dopad] z tEchto staveb. 
 
Od]vodnEní 
ZÚR hl. m. Prahy jsou závazné pro poUizování a vydávání Územního plánu hl. m. 
Prahy a regulačních plán]. Všechny zmEny současnE platného Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy, jakož i novE poUizovaný Územní plán hl. m. Prahy 
ĚMetropolitní pláně musí být plnE v souladu s platnými Ěvydanýmiě ZÚR hl. m. 
Prahy, ve znEní všech jejích aktualizací. 
Praha je zároveO krajem i obcí, proto se pro Prahu poUizují a vydávají ZÚR i 
územní plán. Zatímco ve všech krajích České republiky mimo Prahu slouží 
zásady územního rozvoje pro koordinaci územnE plánovací činnosti mezi 
jednotlivými obcemi na území pUíslušného kraje, včetnE vazeb daného kraje na 
území sousedních kraj] či stát], v pUípadE hl. m. Prahy slouží ZÚR ke koordinaci 
rozvoje vlastního území hlavního mEsta, včetnE koordinace rozvoje území hl. m. 
Prahy ve vztahu k území sousedního StUedočeského kraje, zejména pak ve 
vztahu k území obcí pUiléhajících k obvodu hlavního mEsta. Ekvivalentem ke 
koordinaci územnE plánovací činnosti mezi jednotlivými obcemi v krajích mimo 
Prahu je v Praze de facto koordinace prostorových a provozních vztah] mezi 
územími jednotlivých mEstských částí. Zatímco v krajích mimo Prahu se 
záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí všechny ty, které svým 
významem, rozsahem nebo využitím ovlivOují území více obcí, v pUípadE hl. m. 
Prahy se záležitostmi a souvislostmi nadmístními významu rozumí ty, které mají 
celomEstský význam Ěviz též „plocha nadmístního nebo republikového významu“ 
dle § Ň odst. Ě1ě písm. hě stavebního zákonaě. 
ZÚR hl. m. Prahy tak Ueší shodné území, jako Ueší Územní plán hl. m. Prahy, ZÚR 
hl. m. Prahy se ovšem zabývají výhradnE záležitostmi celomEstského významu, a 
tedy záležitostmi koordinujícími rozvoj území hl. m. Prahy jako celku, v 
celomEstských souvislostech a souvislostech pUesahující hranici hl. m. Prahy do 
sousedního StUedočeského kraje. ZÚR pUitom zároveO v souladu s § ň6 odst. Ěňě 
stavebního zákona “koordinují územnE plánovací činnost obcí“, v pUípadE Prahy, 
která je sama obcí, je tak povinností ZÚR v nadmístních/celomEstských 
souvislostech a vztazích stanovit jednoznačný rámec pro územní plán hlavního 
mEsta. ZÚR hl. m. Prahy stanoví účelné a hospodárné uspoUádání území hlavního 
mEsta, vymezí tedy systém center a vzájemné vztahy mezi nimi, vymezí hlavní 
rozvojová území, území krajiny anebo území s nutným specifickým pUístupem k 
jejich rozvoji a pro všechna tato území stanoví podrobné podmínky a úkoly pro 
územní plánování, které musí být následnE detailnE naplnEny v územním plánu, 
resp. v regulačních plánech. 
ZÚR dále vymezí plochy a koridory nadmístního a celomEstského významu pro 
dopravní či technickou infrastrukturu, protipovodOová opatUení, územní systém 
ekologické stability či další vybrané celomEstsky významné systémy v území. 
Cílem je pUitom vytvoUit územní podmínky pro fungování a další kvalitativní i 
kvantitativní rozvoj systém] zajiš[ujících fungování hl. m. Prahy jako celku a 
integraci hl. m. Prahy do širších územních struktur sousedního StUedočeského 
kraje, potažmo celého státu. 
Projednávaný Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v podobE, v jaké je 
pUedkládán, naopak pUedstavuje zásadní ohrožení výše uvedené zásadní 
koordinační role ZÚR hl. m. Prahu ve vztahu k územnE plánovací činnosti a 
rozvoji území hl. m. Prahy. Navrhováno je vypuštEní Uady podmínek pro následné 
rozhodování o zmEnách v území a úkol] pro podrobnEjší ÚPD, nEkteré systémy v 
území zakotvené v platných ZÚR hl. m. Prahy jsou bez dalšího zd]vodnEní 
označovány za místního významu a jsou tak navrženy k vypuštEní. Namísto 
snahy o cizelaci, zpUesnEní a doplnEní dalších úkol] pro následné rozhodování o 
zmEnách v území jsou tak robustnost a koordinační role stávajícího znEní ZÚR hl. 
m. Prahy spíše oslabovány. Hrozí tak, že bez návazného územního plánu 
hlavního mEsta nebudou ZÚR hl. m. Prahy samy o sobE pUípadnE schopné sloužit 
jako relevantní podklad pro rozhodování o zmEnách v území. 
Podle platného znEní stavebního zákona skončí platnost současného Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Ěschválený ř. ř. 1řřřě dne ň1. 1Ň. Ň0Ň0. 
MomentálnE v Poslanecké snEmovnE Parlamentu ČR projednávaná novela 
stavebního zákona pUedpokládá prodloužení platnosti všech územních plán] 
schválených pUed 1. 1. Ň007 do konce roku Ň0ŇŇ, tedy o další dva roky. PUijetí a 
účinnost právE projednávané novely stavebního zákona jsou však nejisté a nelze 
s nimi v tuto chvíli s jistotou počítat. 
Praha poUizuje nový Územní plán hl. m. Prahy ĚMetropolitní pláně, jeho poUízení je 
však ve značném časovém prodlení oproti p]vodnE pUedpokládanému 
harmonogramu, a proto je v současné dobE v podstatE jisté, že Metropolitní plán 
nebude účinný pUed uplynutím lh]ty účinnosti současnE platného ÚPSÚ hl. m. 
Prahy, tedy do ň1. 1Ň. Ň0Ň0. S velkou mírou pravdEpodobnosti lze pUedpokládat, 
že Metropolitní plán nebude účinný ani do pUípadné prodloužené lh]ty ň1. 1Ň. 
2022. 
S ohledem na výše uvedené Praha čelí reálné hrozbE, že od 1. 1. Ň0Ň1 nebo od 
1. 1. Ň0Ňň Ěv závislosti na pUípadné účinnosti momentálnE projednávané novely 
stavebního zákonaě bude zcela bez územního plánu. Rozhodování v území se 
pak v tom pUípadE kromE pUíslušných ustanovení stavebního zákona, zejména cíl] 
a úkol] územního plánování, a kromE Pražských stavebních pUedpis] bude Uídit 
právE zásadami územního rozvoje. 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné V. Obsah kapitoly 
aě Vyhodnocení uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na 
základE kterých byly ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení 
pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka bude akceptována částečnE. 
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a. 1 Zásadní pUipomínka 
Doporučujeme identifikovat všechny konkrétní nové skutečnosti, vyplývající ze 
zmEn podmínek v uplynulém období a zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení 
konkrétních vliv] identifikovaných nových skutečností na formální obsah i vEcné 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na pUípadnou 
aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR nestačí pouze uvést prostý výčet 
legislativních pUedpis] a dalších dokument], které se v uplynulém období zmEnily. 
Je nezbytné identifikovat zcela konkrétnE jednotlivé podmínky, které se zmEnou 
tEchto pUedpis] a dokument] zmEnily a formulovat vliv tEchto podmínek na 
formální i vEcný obsah ZÚR hl. m. Prahy. 

Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období a také bude doplnEno 
vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území. 
Dále ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné a. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z novel všech 
relevantních právních pUedpis] s účinností v uplynulém období, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Doporučujeme 
pUitom zabývat se kromE uvedené novely vyhlášky č. 45Ř/Ň010 Sb., kterou se 
mEní vyhláška č. 500/Ň006 Sb. dále napU. novelou zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o 
ochranE zemEdElského p]dního fondu, novelou zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích a dalšími, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme mezi legislativními pUedpisy, 
které byly v uplynulém období zmEnEny/aktualizovány a mohly by mít vliv na 
Uešení ZÚR hl. m. Prahy, napU. novelu zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o ochranE 
zemEdElského p]dního fondu Ězákony č. 41/Ň015, resp.1Ř4/Ň006 Sb., kterými se 
mEní zákon č. ňň4/1řřŇ Sb.ě, nebo napU. novelu zákona č. 1ň/1řř7 Sb., o 
pozemních komunikacích Ězákon č. Ň6Ř/Ň015 Sb., kterým se mEní zákon č. 
1ň/1řř7 Sb.ě, kterým se ruší označení všech „rychlostních silnic“, a mnohé další. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Návrh aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, který vyplyne za schválené Zprávy, bude 
zpracován v souladu s platnou legislativou. 
 
 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné a. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. porovnat výsledky prognózy zpracovatele s výsledky projekce z 
ČSÚ, Ň. identifikovat konkrétní nové skutečnosti, které z nich vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedeno, že „je k dispozici 
nová Prognóza vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy“. Není objasnEno, v čem 
se zjištEní nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy liší od 
skutečností, na základE nichž byly zpracované v současné dobE platné ZÚR hl. 
m. Prahy. Není ani objasnEno, zda z nové Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. 
m. Prahy vyplývají nEjaké konkrétní nároky na Uešení ZÚR hl. m. Prahy. 
UpozorOujeme, že kromE prognózy zpracované pUímo v IPR existuje i Projekce 
obyvatelstva v Hlavním mEstE Praze do roku Ň050 Ěz ledna Ň014ě, zpracovaná 
jedním ze tUí renomovaných prognostických pracoviš[ v ČR - Českým statistickým 
úUadem. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Prognóza byla zpracována Univerzitou Karlovou a jejím podkladem byly data ČSÚ. 
Prognóza byla použita proto, že obsahuje i podrobnEjší údaje než data z ČSÚ. 
Jedná se o údaje o imigraci - pUír]stky obyvatel plynoucími s dostEhování do 
Prahy z ČR i s pUedpokladem stEhování mimo ČR. Jde tedy o prognózu, která Ueší 
komplexnE pUír]stek obyvatelstva ve tUech variantách vývoje do horizontu roku 
Ň050 a tyto pUír]stky i prostorovE distribuuje v rámci obce - hl. m. Prahy. 
Vyplývá z ní, z její stUední varianty, že i nadále bude r]st počet obyvatel Prahy jako 
v posledních cca. Ň0 letech, že je tedy potUeba navržené stavby a zaUízení 
technické, dopravní i občanské vybavenosti realizovat a rozhodnE je neredukovat. 
ObdobnE se nemEní, až na výjimky - a to spíše lokální Ěmístní, na úrovni MČě, 
požadavky na rozvojové plochy, oblasti a osy. 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné a. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zd]vodnit „potUebu provEUení vymezení regionálního a 
nadregionálního ÚSES“, zejména specifikovat konkrétní nové skutečnosti, které 
vyvolávají uvedenou potUebu, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na 
pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy v oblasti ÚSES. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ je bez dalšího uvedena „potUeba 
provEUení vymezení regionální a nadregionální úrovnE ÚSES“. 
Tato potUeba není nijak zd]vodnEna ani jinak objasnEna. Nová potUeba uvedení 
regionální a nadregionální úrovnE ÚSES do souladu s legislativou je ponEkud 
pUekvapivá, protože ÚSES byl do ZÚR hl. m. Prahy nepochybnE zpracován v 
souladu se zák. 114/1řřŇ Sb. a provádEcí vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. Není 
zUejmé, jaké nové skutečnosti pro vymezení regionálního a nadregionálního 
ÚSES vyplývají z “aktuální oborové metodiky”. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné a. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících ze 
schváleného nového Strategického plánu hl. m. Prahy, včetnE specifikace 
konkrétních požadavk] na pUípadnou aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Ve výčtu „nových skutečností/podmínek“ postrádáme napUíklad Strategický plán 
hlavního mEsta Prahy, schválený Zastupitelstvem hl. m. Prahy Ň4. 11. Ň016. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
Požadavek nebude akceptován. 
Nejedná se o novou skutečnost/podmínku. 
Strategický plán, neboli plán rozvoje obce je nástrojem majetkové politiky a 
oborových politik mEsta. 
Nejedná se o nový Strategický plán hl.m. Prahy ale o ůktualizaci Strategického 
plánu Ň00Ř. 
Z výstup] obsažených v aktualizaci Strategického plánu nevyplývá žádná nová 
podmínka, která by mEla být Uešena ůktualizací ZÚR hl.m. Prahy. 
 
 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné a. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení relevantní judikatury správních soud] k 
návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, kterými se vydávají ZÚR, resp. 
aktualizace ZÚR, v uplynulém období, včetnE specifikace konkrétních nových 
skutečností, které z judikatury pro Uešení ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
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Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
judikatury správních soud] k návrh]m na pUezkum opatUení obecné povahy, 
kterými se vydávají ZÚR, resp. aktualizace ZÚR, v uplynulém období. 

Právní Uád je v ČR hierarchicky uspoUádán - právo Evropské unie, ústavní 
poUádek, mezinárodní smlouvy, zákonné právní pUedpisy a podzákonné právní 
pUedpisy. Judikatura není pramenem práva. Judikatura upUesOuje výklad zákon], 
ale nejsou to zákony ani podzákonné právní pUedpisy. 
Tato problematika není součástí Zprávy. 
 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné a. 7 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme provést vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z rozvoje 
StUedočeského kraje v uplynulém období, se zamEUením na koordinaci ZÚR hl. m. 
Prahy se ZÚR StUedočeského kraje a se zohlednEním Integrované strategie pro 
ITI Pražské metropolitní oblasti. 
 
Od]vodnEní 
V návrhu Zprávy zcela schází vyhodnocení zmEn podmínek vyplývajících z 
rozvoje StUedočeského kraje v uplynulém období, zejména pak z rozvoje 
bezprostUedního zázemí hl. m. Prahy. 
V této souvislosti pUipomínáme, že v uplynulém období došlo ke zrušení nEkterých 
částí ZÚR StUedočeského kraje, včetnE napU. zrušení plochy rozvoje letištE Praha 
– RuzynE, silničního okruhu kolem Prahy v severozápadním a severovýchodním 
sektoru či koridoru železniční tratE č. ŇŇ1: úsek Praha – Strančice, s velmi úzkými 
vazbami na území hl. mEsta Prahy. MomentálnE je projednávána ůktualizace č. Ň 
ZÚR StUedočeského kraje, která výše uvedené soudem zrušené části ZÚR 
StUedočeského kraje novE vymezuje. 
Dále pUipomínáme existenci ITI Pražské metropolitní oblasti Ěviz https://rsk-
sk.cz/integrovane- nastroje/iti-prazske-metropolitni-oblasti/). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínky nebude akceptovány. 
PoUizovaná ůktualizace č. Ň ZÚR StUedočeského kraje je v souladu s platnými 
ZÚR hl.m. Prahy. 
Vyhodnocení koordinace se ZÚR StUedočeského kraje není pUedmEtem Zprávy. 
ITI - Integrované územní investice ĚIntegrated Territorial Investmentsě jsou 
nástrojem EU v rámci programovacího období Ň014-2020, kdy jsou investice 
smEUovány do tzv. Metropolitních region]. V pUípadE Prahy jde o spolupráci se 
StUedočeským krajem a obcemi kolem Prahy, kde ve vymezeném regionu lze 
použít ITI k financování projekt] , ale jen v souladu se strategií ITI pro metropolitní 
region Prahy a StUedních Čech. Jde o nástroj finanční, který je smEUován do tUí 
oblastí Ěškolství, ochrana proti povodním, dopravní stavby- napU. P+Rě a vEtšina 
investic je realizována na území StUedočeského kraje. PUímý vliv ITI na územní 
plánování respektive na aktualizaci ZÚR a jejich naplOování není. 
 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné a.Ř Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území, včetnE 
formulace závEr], zda zmEny podmínek za uplynulé období vyvolávají 
pUedpokládaný negativní dopady na udržitelný rozvoj území a pUípadnE jaké. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v]bec provedeno 
„vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný 
rozvoj území“. 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se v této vEci nelze odkázat na 
stanovisko pUíslušného orgánu ochrany životního prostUedí, poUizovatel Zprávy o 
uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy na základE vyhodnocení 
podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, vyhodnotit pUípadný negativní 
vliv tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území. PUíslušný orgán ochrany životního 
prostUedí posuzuje pUípadné negativní vlivy vyplývající ze zmEn podmínek v 
uplynulém období pouze na životní prostUedí, resp. na evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka bude akceptována. 
Poslední odstavec v kapitole aě Zprávy bude pUeformulován. 
 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné VI. Obsah kapitoly 
bě Problémy k Uešení v ZÚR vyplývající z územnE analytických podklad] 
 
b.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme kapitolu bě zpracovat d]slednE a UádnE na základE rozboru 
„Problém] k Uešení nástroji územního plánování“ provedeného v kapitole 1111 ň. 
ůktualizace ÚůP hl. m. Prahy. Zvláštní zUetele jsou hodny zejména následující 
„problémy k Uešení nástroji územního plánování“ : 
- ůbsence koordinace rozvoje bydlení a dalších aktivit v rámci mEsta a 
pUímEstského území Ěs. 5ě; 
- neúplná a nedostatečná kapacita dopravní a technické infrastruktury v rámci 
metropolitního regionu a Ěnedostatečnáě návaznost na hlavní evropské sítE Ěs. 5ě; 
- zvýšení významu železnice v regionální dopravE Ěs. 5ě; 
- problém stanovení zd]vodnEného limitu r]stu počtu obyvatel Prahy a jejích 
mEstských částí s ohledem na omezení vyplývající z pUírodních podmínek, zdroj], 
dopravní obsluhy a životního prostUedí Ěs. 7ě; 
- nedostatek les] s ohledem na potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského 
kraje, vysoká rekreační zátEž stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch Ěs. 7ě; 
- celkové pUetížení centra mEsta dopravou, nepUíznivé prostorové aspekty 
dopravních staveb Ěs. řě; 
- dlouhodobE nedokončené koncepce významných mEstských lokalit a sídlištních 
založení, nedostatečné využití jejich potenciálu Ěs. řě; 
- vznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené mEstské prostUedí a 
generující zvýšené nároky na dopravní obsluhu Ěs. 11ě; 
- tlak na novou pUevážnE monofunkční zástavbu v nezastavitelném území, kde do 
budoucna není zajištEna kvalitní kolejová veUejná doprava a tím zvyšující se 
nároky na individuální automobilovou dopravu ĚnapU. Šeberov, HrnčíUe, Újezd, 
KUeslice, Pitkoviceě Ěs. 15ě; 
- neexistence značné části Pražského okruhu zp]sobuje pUetrvávající zatížení 
území mEsta tranzitní automobilovou dopravou Ěs. 15ě; 
- absence kvalitních tangenciálních Ěkolejovýchě spojení MHD mezi jihozápadní a 
jižní částí mEsta, mezi severozápadní a severní částí mEsta mimo oblast 
rozšíUeného celomEstského centra, která by pUispEla k odlehčení dopravního 
systému v centru mEsta Ěs. 15ě; 
- chybEjící další kapacitní kolejové propojení v jižní části Prahy s centrem mEsta, 
které by snížilo rozsah autobusové MHD a nabídlo rovnEž alternativní trasu pro 
pUípad opravy Nuselského mostu Ěs. 15ě; 
- nedokončená pUestavba železničního uzlu Praha, omezená kapacita 
železničního uzlu Balabenka ve vztahu k Novému spojení, komplikované 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka bude akceptována. 
Kapitola bude rozšíUena a budou konkretizovány problémy vyplývající z aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR hl. m. Prahy Ueší jen vybrané 
problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR náležetě. 
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podmínky pro zkapacitnEní železničního uzlu Praha v centrální oblasti mEsta Ěs. 
15); 
- absence železničního propojení letištE Praha/RuzynE a kvalitního železničního 
spojení Praha–Kladno (s.15); 
- nekoordinovaný postup pUi rozvoji velkých komerčních a logistických aktivit v 
kontaktním území Prahy Ěs. Ň0ě; 
- nedostatečná podpora vzniku polyfunkční struktury mEstské zástavby v 
mEstských a čtvr[ových centrech, která je zárukou lepších podmínek pro 
celodenní bezpečnost Ěs. Ň0ě; 
- vytvoUit podmínky pro posílení vodárenské infrastruktury ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- zajistit územní podmínky pro umístEní potUebných plošných zaUízení a liniových 
vedení elektrizační soustavy Ěs. 17ě; 
- vytvoUit podmínky pro zkapacitnEní plnE菜  vyažených nebo pUeažených lokálních 
ČOV nebo pUepojení na stokový systém hl. m. Prahy ve vztahu k dynamice 
rozvoje zastavitelných ploch v okrajových částech mEsta Ěs. 17ě; 
- a omezovat kompaktní urbanizaci v okrajových částech Prahy a vytvoUit 
podmínky pro možnost realizace protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru (s. 17). 
 
Od]vodnEní 
V kapitole bě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden pouze 
jeden problém vyplývající ze ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. 
m. Prahy. V kapitole 11ň1 ň. aktualizace ÚůP hl. m. Prahy je pUitom uvedeno 
celkem 1Ň okruh] problém] k Uešení v územnE plánovacích dokumentacích. 
VýbEr pouze jednoho problému není nijak objasnEn, stejnE tak jako není 
objasnEno, proč se Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nezabývá dalšími 
problémy k Uešení uvedenými v ň. aktualizaci ÚůP hl. m. Prahy relevantními pro 
Uešení v ZÚR. Pro účely vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUitom nejsou 
využity ani „Problémy k Uešení nástroji územního plánování“ formulované pro 
jednotlivé tematické okruhy v kapitole 1111 sekce 1100 „Hodnoty a problémy“ ň. 
aktualizace ÚůP hl. m Prahy. 
Z provedené hlubší analýzy ň. aktualizace ÚůP hl. m Prahy lze s jistotou 
konstatovat, že uvedení jediného problému uvedeného ve ZprávE o uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy k Uešení v ZÚR hl. m. Prahy není dostatečným vyhodnocením 
problém] k Uešení v ZÚR vyplývajících z ÚůP. 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné VII. Obsah kapitoly 
cě Vyhodnocení souladu ZÚR s Politikou územního rozvoje ČR 
 
c.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
republikovými prioritami územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území stanovenými v Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1, 
schválené vládou ČR dne 15. 4. Ň015. Požadujeme Ň. formulovat konkrétní 
požadavky na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
Politice územního rozvoje ČR ve znEní její ůktualizace č. 1. PUitom Požadujeme 
zamEUit se na návrh implementace novE stanovených republikových priorit č. 
(16a), (20a), (24a) a doplnEných znEní republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR 
hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uvedeno prosté konstatování, 
že „v rámci zpracování ůktualizace ZÚR bude provEUen soulad s republikovými 
prioritami PÚR ČR“. To nelze považovat za naplnEní požadavku § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. „vyhodnotit soulad ZÚR s politikou územního rozvoje“. Konstatování 
pUitom pUedjímá, že platné ZÚR hl. m. Prahy nejsou v souladu s PÚR ČR a že je 
tak nutné poUídit aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. Návrh na poUízení aktualizace ZÚR 
pUitom má vyplynout až z povedeného vyhodnocení souladu ZÚR s platnou 
Politikou územního rozvoje ČR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné c. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme 1. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
obecnými kritérii a podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro 
územní plánování uvedenými v čl. ĚňŘě a v čl. Ěňřě PÚR ČR ve znEní její 
ůktualizace č. 1. 
Požadujeme Ň. zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s 
úkoly pro územní plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro 
Metropolitní rozvojovou oblast Praha. 
 
Od]vodnEní 
Nelze se spokojit se závEry vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s vymezením 
rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí dle PÚR ČR, které se 
omezují na požadavek na pUejmenování rozvojové oblasti OB1. 
UpozorOujeme, že v ůktualizaci č. 1 PÚR došlo k aktualizaci a doplnEní nEkterých 
obecných kritérií a podmínek pro rozhodování o zmEnách v území uvedených v čl. 
ĚňŘě a úkol] pro územní plánování uvedených v čl. Ěňřě PÚR ČR. 
UpozorOujeme dále, že v ůktualizaci č. 1 PÚR ČR byly pro Rozvojovou 
metropolitní oblast Praha stanoveny novE tUi úkoly pro územní plánování. Návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR se má mimo jiné zabývat i vyhodnocením plnEní úkol] 
pro územní plánování stanovených v PÚR ČR pro pUedmEtnou Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, by[ by mElo být konstatováno, že nEkterý z úkol] pro 
územní plánování dosud nebyl zodpovEdnými orgány splnEn ĚnapU. že zatím 
nebyla poUízena požadovaná územní studieě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka bude částečnE akceptována. 
1. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s obecnými kritérii a 
podmínkami pro rozhodování o zmEnách v území a úkoly pro územní plánování 
stanovenými v platném znEní PÚR, bude v souladu s platnými právními pUedpisy 
součástí od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEno jaké články jsou oproti PÚR ČR Ň00Ř v platné PÚR 
zmEnEny. 
Ň. Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s úkoly pro územní 
plánování stanovenými novE v ůktualizace č. 1 PÚR ČR pro Metropolitní 
rozvojovou oblast Praha, bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
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311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné c.ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat vyhodnocení pUípadných širších územních vliv] vymezení 
nové rozvojové osy OS5a Rozvojová oblast Praha – Jihlava v ůktualizaci č. 1 
PÚR ČR na strukturu, infrastrukturu a obslužnost území hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
UpozorOujeme, že v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR ke zmEnE zaUazení území hl. 
m. Prahy ve struktuUe osídlení ČR, byla novE vymezena rozvojová oblast OS5a 
Rozvojová oblast Praha – Jihlava podél dálnice D1. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
Tato osa se území hl.m Prahy netýká v souladu s vymezením rozvojové osy OS5a 
v PÚR ČR, v platném znEní: "Obce mimo rozvojové oblasti s výraznou vazbou....". 
Celé území Hl.m. Prahy je v PÚR ČR, v platném znEní, vymezeno jako rozvojová 
oblast OB 1 Metropolitní rozvojová oblast Praha. 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné VIII. Obsah kapitoly 
dě Vyhodnocení návrh] mEstských částí na aktualizaci ZÚR 
 
d.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zapracovat do kapitoly dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
kromE požadavk] mEstských částí uplatnEných v rámci projednání návrhu Zprávy 
o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy rovnEž návrhy a podnEty na aktualizaci ZÚR hl. 
m. Prahy týkající se jednotlivých mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 
Požadujeme k tomu využít zejména bohatou agendu pr]bEžných konzultací 
rozpracovaného návrhu nového Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s 
mEstskými částmi. 
 
Od]vodnEní 
V kapitole dě Zprávy o uplatOování ZÚR se obvykle kromE požadavk] mEstských 
částí uplatnEných ve lh]tE pro projednání Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
uvádEjí též návrhy a požadavky mEstských částí zjištEné poUizovatelem ZÚR pUi 
územnE plánovací činnosti a uplatOování ZÚR v uplynulém období. Je 
nepochybné, že Uada návrh] na aktualizaci ZÚR z pohledu mEstských částí 
jednoznačnE vyplývá napU. z konzultací rozpracovaného návrhu nového 
Územního plánu Prahy ĚMetropolitního plánuě s mEstskými částmi. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
PoUizovatel neobdržel žádné požadavky MČ na aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy. 
Vzhledem k rozdílní podrobnosti ÚP a ZÚR není možné pUipomínky vznesené v 
rámci konzultací k novému Územnímu plánu hl.m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě 
použít k Zásadám územního rozvoje hl.m  Prahy. Tyto konzultace probíhaly nad 
rámec zákonem stanoveného postupu mezi zpracovatelem ÚPD a MČ, bez účasti 
poUizovatele. Tato jednání se týkala pouze návrhu Uešení Metropolitního plánu a 
byla mimo proces poUizování ÚPD. 
 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné IX. Obsah kapitoly 
eě Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR, vč. požadavk] 
na VVURÚ, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování nových 
ZÚR, vč. požadavk] na VVURÚ 
 
e.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme pUed vlastní formulací požadavk] a podmínek pro zpracování návrhu 
aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR zpracovat UádnE a úplnE 
kapitoly aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR musí být vždy formulována na základE 
podrobného a úplného vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období 
zpracovaného v kapitolách aě, bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR. ZávEry 
vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě, 
bě, cě a dě Zprávy o uplatOování ZÚR jsou základním podkladem pro formulaci 
dalšího postupu, včetnE konkrétních požadavk] a podmínek pro zpracování 
návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR. 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedené v kapitolách aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je neúplné a není proto dostatečné pro 
formulaci jednoznačných a zd]vodnitelných požadavk] a podmínek pro 
zpracování návrhu aktualizace ZÚR nebo pro zpracování nových ZÚR 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Ve ZprávE budou v podrobnosti náležející dokumentaci ZÚR doplnEny kapitoly aě, 
bě, cě a dě dle uplatnEných vyjádUení, pUipomínek a požadavk]. 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné e. Ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme na úvod kapitoly eě doplnit stručné shrnutí hlavních závEr] a zjištEní 
z kapitol aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, včetnE porovnání 
možností dalšího postupu a zd]vodnEní, proč je požadovaná právE aktualizace 
ZÚR hl. m. Prahy a v jakém rozsahu. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má mimo jiné na základE vyhodnocení 
uplatOování ZÚR provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR 
objasnit závEry vyhodnocení zmEn podmínek v území v uplynulém období a 
navrhnout a zd]vodnit další postup územnE plánovací činnosti ve vztahu k ZÚR 
Ěbez požadavk] na úpravu Uešení ZÚR / požadavky na aktualizaci ZÚR / 
požadavky na poUízení zcela nových ZÚRě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka bude akceptována částečnE. 
Vzhledem k tomu, že ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé 
schválené Zprávy body aě až hě, nebudou hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě 
Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole e). 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné e. ň Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zakomponovat do požadavk] na zpracování aktualizace ZÚR nebo 
nových ZÚR d]slednE všechny požadavky na formální i vEcné Uešení ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývající z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR má v souladu s § ř Vyhlášky č. 500/Ň006 
Sb. obsahovat požadavky na všechny úpravy ZÚR. Tada závEr] a zjištEní z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období uvedených v 
kapitolách aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není v kapitole 
e) uvedena. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
Jak bylo uvedeno výš  Ěviz. pUedchozí odstavecě, vzhledem k tomu, že ůktualizace 
ZÚR hl.m. Prahy bude vycházet z celé schválené Zprávy body aě až hě, nebudou 
hlavní závEry a zjištEní z kapitol aě až dě Zprávy jednotlivE opakovány v kapitole e). 
Pro úplnost bude do kapitoly eě doplnEna pouze vEta: ZávEry a zjištEní z kapitol aě 
až dě budou adekvátnE zapracovány do ůktualizace ZÚR. 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné e. 4 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme striktní a definitivní požadavky na úpravy textu ZÚR zobecnit a 
ponechat tak dostatečnou volnost zpracovateli a poUizovateli aktualizace ZÚR pro 
provEUení úprav text] v potUebných vEcných souvislostech. 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
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Od]vodnEní 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR obsahuje v bodech ň., 4. a 5. zcela striktní 
a definitivní požadavky na dílčí formulační zmEny textu, uvedené jako vlastní 
zmEnový text aktualizace ZÚR. Takový postup je v praxi dosti neobvyklý, návrh 
Zprávy o uplatOování ZÚR tak zcela nepodloženE a neod]vodnEnE pUedjímá 
vlastní vEcné Uešení aktualizace ZÚR a výsledek procesu poUizování aktualizace 
ZÚR a nedává tak projektantovi ani poUizovateli aktualizace ZÚR možnost 
potUebné zmEny textu v rámci procesu zpracování aktualizace ZÚR d]kladnE 
provEUit a promyslet ve všech potUebných vEcných souvislostech. 
UpozorOujeme, že takto striktní a definitivní pojetí požadavk] na formulační 
úpravy textu ZÚR v rámci Zprávy o uplatOování ZÚR zakládá reálný problém pUi 
vypoUádání souladu Uešení aktualizace ZÚR hl. m. Prahy s požadavky na 
aktualizaci ZÚR v pUípadE, kdy se nakonec jednotlivé formulace textu ZÚR v 
návrhu aktualizaci ZÚR zmEní a když se zpracovatel od nich tedy jakkoli odchýlí 
Ěcož lze pUedpokládatě. 

- Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné e. 5 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy z výše uvedených právních pUedpis] a ÚůP Ěviz též kapitola bě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahyě, včetnE specifikace konkrétních 
požadavk] na aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden požadavek na 
„opravy a upUesnEní v textové a grafické části ve smyslu zákona č. ň50/Ň01Ň Sb. 
Ěnovela stavebního zákonaě, platného znEní vyhlášky č. 500/Ň006 Sb., ÚůP hl. m. 
Prahy a Pražských stavebních pUedpis]“ a dále „upUesnEní formulací textové části 
a formální úpravy výkres].“ Není zUejmé, o jaké konkrétní opravy se má jednat, v 
jakém rozsahu a s jakými dopady na vEcné i formální Uešení ZÚR. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Ve ZprávE budou v kapitole eě více konkretizovány požadavky na zpracování 
návrhu, které vyplynuly z novely stavebního zákony, provádEcích vyhlášek a 
naUízení. 
Problematiku ÚůP Ueší kapitola bě, která bude rozšíUena a budou konkretizovány 
problémy vyplývající z aktualizací ÚůP hl. m. Prahy a bude zd]vodnEno, proč ZÚR 
hl. m. Prahy Ueší jen vybrané problémy Ěsouvisí s podrobností, která má ZÚR 
náležetě. 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné e. 6 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké požadavky na aktualizaci ZÚR hl. m. 
Prahy vyplývají z republikových priorit územního plánování, jejichž znEní bylo 
podstatnEji upraveno nebo novE doplnEno v rámci ůktualizace č. 1 PÚR ČR. 
PUitom Požadujeme zamEUit se zejména na návrh implementace novE 
stanovených republikových priorit č. Ě16aě, ĚŇ0aě, ĚŇ4aě a doplnEných znEní 
republikových priorit č. ĚŇňě a ĚŇ4ě do ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
V Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy je uveden toliko obecný 
požadavek zohlednit v 1. kapitole ZÚR hl. m. Prahy priority stanované v PÚR ČR. 
Vycházíme z pUedpokladu, že současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1, byly vydány v souladu s tehdy platnou PÚR ČR z roku Ň00Ř. V 
uplynulém období, konkrétnE 15. 4. Ň015, byla vydána ůktualizace č. 1 PÚR ČR, 
ve které bylo podstatnEji aktualizováno nebo novE doplnEno znEní následujících 
republikových priorit územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území: 
(14a), (16), (16a), (17), (20a), (23), (24), (24a) a (29). 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Tádné a úplné vyhodnocení souladu ZÚR hl. m. Prahy s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištEní udržitelného rozvoje území stanovenými v 
platném znEní PÚR bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí 
od]vodnEní návrhu ůktualizace ZÚR, která vyplyne ze schválené Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 
 
 
 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné e. 7 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR navrhuje v bodE Ň. bez náhrady zrušit 
kapitolu Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
„Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy“ s od]vodnEním, že její jednotlivá 
ustanovení jsou obsažena v jednotlivých konkrétních kapitolách ZÚR. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, která ustanovení kapitoly Ň. současnE 
platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou obsažena v 
konkrétních kapitolách ZÚR hl. m. Prahy nebo jsou s nimi v rozporu, zejména s 
ohledem na nezbytnost dosažení souladu obsahu ZÚR hl. m. Prahy s platnou 
legislativou. 
 
Od]vodnEní 
Toto obecné od]vodnEní nelze považovat za adekvátní, protože ustanovení 
kapitoly Ň. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 
jsou aplikovaná bez rozdílu na celém území hl. m. Prahy, zatímco jednotlivé 
konkrétní kapitoly současnE platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 vymezují podmínky pro vymezená území hl. m. Prahy Ěspecifické 
oblasti nadmístního a celomEstského významu, transformační oblasti, nadmístnE 
významné rozvojové osy a oblastiě. Součástí kapitoly Ň. současnE platných ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 jsou ustanovení naplOující základní 
požadavky pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb.: zejména odst. 1 písm. aě 
„stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištEní udržitelného rozvoje 
území včetnE zohlednEní priorit stanovených v Politice územního rozvoje“; odst. 1 
písm. eě „upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území kraje“; a odst. 1 písm. hě „stanovení 
požadavk] na koordinaci územnE plánovací činnosti obcí a na Uešení v územnE 
plánovací dokumentaci obcí, zejména s pUihlédnutím k podmínkám obnovy a 
rozvoje sídelní struktury.“ Je možné, že nEkterá ustanovení v kapitole Ň. jsou 
duplicitnE obsažena v kapitole Ř. současnE platných ZÚR hl. m. Prahy Ěv ní jsou 
také nEkteré celomEstské zásadyě, ale u nich tUeba duplicitu prokázat, a to 
srovnáním formulací jednotlivých konkrétních zásad. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 
 
 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné e. Ř Zásadní pUipomínka 
Na základE aktualizované Politiky územního rozvoje v roce Ň015, na základE 
požadavk] sítE TEN-T a na základE zkušenosti z výskytu smogových situací na 
území hl.m. Prahy, které jsou zp]sobené pUedevším exhalacemi z dopravy, 
požadujeme do zprávy o uplatnEní doplnEní v písmenE eě Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR, … v bodE 5. ZpUesnEní ploch a koridor] 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
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vymezených v PÚR ČR … a v písmenE fě Požadavky na zpracování variant Uešení 
doplnit tento úkol: 
Zpracování objektivního posouzení a porovnání místnE odlišných variant vedení 
okruhu kolem Prahy ĚnapU. var. ůZÚR, var. Regionálníě na rozhraní hl.m. Prahy a 
StUedočeského kraje. Hlavním kritériem posouzení a porovnání variant budou 
zejména: jeho realizovatelnost, vlivy okruhu na obyvatele metropolitní oblasti, 
pUínos pro Uešení smogových situací v pražské kotlinE, účinnost pUevedení 
tranzitní silniční dopravy mimo intenzivnE obydlené části oblasti a účelná 
distribuce zdrojové a cílové dopravy v širší metropolitní oblasti. D]slednE budou 
aplikovány požadavky transevropské sítE TEN-T. Výsledek porovnání variant 
bude zohlednEn v návrhu aktualizace ZÚR hl.m. Prahy. 
Od]vodnEní 
Bod aě Zprávy o uplatOování uvádí: Dokumentace ZÚR a jejich ůktualizace č. 1 
byly zpracovány a vydány v souladu s tehdy platnými právními pUedpisy. V 
d]sledku zmEny podmínek Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě je nutné pUistoupit k 
poUízení ůktualizace ZÚR. 
Nové skutečnosti/podmínky:  Usnesením Vlády České republiky č. Ň76 ze dne 15. 
4. 2015 byla schválena ůktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České 
republiky. 
ůktualizace Politiky územního rozvoje ĚPUR Ň015ě mEní vymezení koridor] 
dopravní infrastruktury a bod 76 novE stanoví: Závazným vymezením koridoru 
dopravní infrastruktury v Politice územního rozvoje ČR se rozumí uvedení míst, 
která mají být zámErem spojena, v její textové části. Grafická schémata, pUípadnE 
údaje o technických parametrech zámEru, jsou-li uvedeny, mají orientační 
význam. 
ůktualizace Politiky územního rozvoje mEní vymezení SOKP v textové části - bod 
řř:„Vymezení: 
• Silniční okruh kolem Prahy ĚPražský okruhě propojuje na rozhraní Hlavního 
mEsta Prahy a StUedočeského kraje jednotlivé mezinárodní a republikové trasy do 
Prahy. 
- D]vody vymezení: 
• PUevedení tranzitní silniční dopravy mimo intenzivnE zastavEné části mEsta, 
účelná distribuce zdrojové a cílové dopravy v metropolitní oblasti. Součást TEN-T. 
- Úkoly pro územní plánování: 
• Vymezit koridor v ZÚR. 
•Zodpovídá: Hlavní mEsto Praha, StUedočeský kraj“. 
 
1. aktualizace ZÚR HMP ĚůZÚRě v roce Ň014 pUitom považovala za závazné 
vymezení koridoru SOKP odkazem na p]vodní verzi PÚR Ň00Ř viz: 
- Od]vodnEní ůZÚR na str. 65: Má-li být koridor pro jihovýchodní část Pražského 
okruhu v souladu s PÚR Ň00Ř a má-li tudíž propojit již existující zprovoznEné 
úseky tohoto okruhu u BEchovic a DobUejovic ĚjižnE od Prahyě, což je logické, 
nem]že být vymezen na území regionu východnE od Prahy. 
- Zápis z veUejného projednávání ůZÚR z 11.1Ň. Ň01ň – kde na str. 1ň zástupce 
poUizovatele, Ing. Čemus, na dotaz zastupitelky z MČ Praha BEchovice, odpovídá: 
„…Pro MČ BEchovice již z PUR vyplývá, že úsek, který zde je, je stabilizovaný. 
Na tento úsek má být provedeno napojení v souladu s PUR.“ 
- Na grafické schéma PÚR je opakovanE odkazováno ve VypoUádání stanovisek a 
pUipomínek k ůZÚR, napU. na stranE ň74 Ěk pUipomínkám Jelínek Vladimír + Ň0Ň 
osob- zahrnující navrhovatele pě a rě: „Navržený koridor Pražského okruhu 
ĚSOKPě je v ůktualizaci Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy vymezen v souladu 
s Politikou územního rozvoje ČR Ň00Ř. V PÚR ČR Ň00Ř v grafické části ve 
schéma č. 5 - Doprava silniční je potvrzen stávající úsek Pražského okruhu 
ĚSilničního okruhu kolem Prahyě mezi Horními Počernicemi a BEchovicemi na 
pražském území a dokonce je vyjádUen nikoliv jako koridor, ale jako jedna z 
položek v legendE zahrnutých pod "stav". Na uvedený stávající úsek Pražského 
okruhu ĚSOKPě se napojují v PÚR ČR Ň00Ř vymezené koridory navazujících 
úsek] SOKP Ěve schéma č. 5 označené SOPě.“ nebo na str. 5Ř4 k pUipomínkám 
MČ Praha – BEchovice: „K části SOKP úsek 511: V PÚR ČR Ň00Ř, schválené 
usnesením vlády ČR č.řŇř ze dne Ň0.7.Ň00ř, je nezpochybnitelnE potvrzen 
stávající úsek Pražského okruhu ĚSOKPě na východE hl.mEsta mezi Horními 
Počernicemi a BEchovicemi jako součást Pražského okruhu ĚSOKP)- viz PÚR ČR 
Ň00Ř, schéma 5 - Doprava silniční. Na uvedený stávající úsek Pražského okruhu 
ĚSOKPě se napojují v PÚR ČR Ň00Ř vymezené koridory navazujících úsek] 
SOKP Ěve schématu 5 - Doprava silniční označené SOPě.“ Nebo k pUipomínkám 
MČ Praha – Satalice na str. 6ř1 „Ve ZprávE o uplatOování ZÚR schválené 
usnesením ZHMP č.10/77 ze dne 4.11.Ň011 není obsažen požadavek, aby v 
aktualizaci č. 1 byla Uešena variantní trasa Pražského okruhu ĚSOKPě. Hl. m. 
Praha není oprávnEno Uešit trasy dopravních koridor] na území jiného kraje, tj. v 
daném pUípadE na území StUedočeského kraje. V aktualizaci č. 1 ZÚR navržený 
koridor Pražského okruhu ĚSOKPě je koordinován se StUedočeským krajem. 
Koridor Pražského okruhu ĚSOKPě navržený v ůZÚR je v souladu s Politikou 
územního rozvoje ČR Ň00Ř. V PÚR ČR Ň00Ř v grafické části ve schéma č. 5 - 
Doprava silniční je potvrzen stávající úsek Pražského okruhu ĚSilničního okruhu 
kolem Prahyě mezi Horními Počernicemi a BEchovicemi na pražském území a 
dokonce je vyjádUen nikoliv jako koridor, ale jako jedna z položek v legendE 
zahrnutých pod "stav" Ěve schéma č. 5 označené SOKPě. Na tento stávající úsek 
Pražského okruhu ĚSOKPě se napojují v PÚR ČR Ň00Ř vymezené koridory 
navazujících úsek] SOKP. Tzv. regionální varianta Pražského okruhu ĚSOKP), 
která je uvažovaná na území StUedočeského kraje, nevyužívá uvedený již 
zprovoznEný úsek okruhu u Počernic a BEchovic na pražském území a není proto 
s PÚR ČR Ň00Ř v souladu." 
 

Variantní Uešení vedení SOKP nebude součástí Zprávy ani následné aktualizace. 
Zpráva je v souladu s textovou částí PÚR v platném znEní čl. řř - "Silniční okruh 
kolem Prahy ĚPražský okruhě propojuje na rozhraní Hlavního mEsta Prahy a 
StUedočeského kraje jednotlivé mezinárodní a republikové trasy do Prahy." 
Dopravní koncepce hl.m. Prahy v souvislosti s vymezením Silničního okruhu kolem 
Prahy Ědále jen "SOKP"ě a jeho doprovodných staveb ĚmimoúrovOových kUižovatek 
a pUivadEč]ě se nezmEnila, Hlavní mEsto Praha i nadále trvá na vymezení SOKP 
dle platných ZÚR hl.m. Prahy, vymezující koridor SOKP v souladu s čl. řř PÚR 
ČR v platném znEní. Proces vymezení koridoru SOKP v platném znEní ZÚR hl.m 
Prahy, byl potvrzen rozsudkem Nejvyššího správního soudu v BrnE. 
StUedočeský kraj ve své probíhající aktualizaci č. Ň ZÚR vymezuje navazující části 
koridoru SOKP v souladu s platnými ZÚR hl.m. Prahy. 
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311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné e.ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 7 vEnovaném 
„ZpUesnEní ploch a koridor] vymezených v PÚR ČR a vymezení ploch a koridor] 
nadmístního a celomEstského významu“ stanovuje nezbytnost provEUení a 
nového vymezení ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. 
Požadujeme 1. doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
pUehled zmEnEných metodických a legislativních podmínek a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, které zd]vodní potUebu provEUení vymezení ÚSES 
na nadregionální a regionální úrovni na území hl. m. Prahy. 
Ň. v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy požadujeme uvést 
konkrétní požadavky a podmínky pro aktualizaci vymezení ÚSES na 
nadregionální a regionální úrovni. 
Od]vodnEní 
PotUeba nového vymezení ÚSES ovšem z obsahu kapitoly cě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy nevyplývá. Je pUitom argumentováno nutností uvést 
vymezení systému ÚSES do souladu „s legislativním rámcem, oborovými 
metodikami a reálnými podmínkami v území“. V kapitole aě„Vyhodnocení 
uplatOování ZÚR včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na základE kterých byly 
ZÚR vydány Ě§ 5 odst. 6 stavebního zákonaě, a vyhodnocení pUípadných 
nepUedpokládaných negativních dopad] na udržitelný rozvoj území“ Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy potUebu provEUení vymezení ÚSES na 
nadregionální a regionální úrovni konstatuje bez uvedení zmEn legislativních a 
metodických podmínek, na základE kterých byl ÚSES na nadregionální a 
regionální úrovni vymezen v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 a/nebo vyhodnocení zkušeností pUi uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, 
ve znEní jejich ůktualizace č. 1. 
Zd]vodOování zmEn konkrétních prvk] regionálního ÚSES potUebou „uvedení do 
souladu s legislativním rámcem“ považujeme za zavádEjící, protože stávající 
podoba ÚSES byla do platného územního plánu začlenEna v souladu se zákonem 
č. 114/1řřŇ Sb. i provádEcí vyhláškou č. ňř5/1řřŇ Sb. ObdobnE považujeme za 
zavádEjící odkaz na „aktuální oborovou metodiku“, nebo[ fakt jejího vydání sám o 
sobE nelze považovat za argument pro zpochybnEní platného ÚSES nota bene 
pouze jeho vybraných částí. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka bude částečnE akceptována. 
PUi zpracování Zprávy je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy v 
platném znEní. Vzhledem k velkému množství novel zákon] nejsou jmenovitE 
všechny ve ZprávE uvádEny. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 
 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné e. 10 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE Ř. navrhuje pUi 
upUesnEní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot, že tyto územní podmínky budou pUi aktualizaci „upraveny s 
ohledem na požadavek hospodárného a intenzivního využití zastavEného území s 
d]razem na využití ploch brownfields a ploch pUestavby a s ohledem na 
požadavek omezit rozšiUování zastavitelného území do krajiny” a že podkladem 
pro úpravu tEchto podmínek budou využity výsledky poUizovaných aktualizací 
ÚůP hl. m. Prahy. 
Požadujeme konkrétnE specifikovat, jaké nové skutečnosti vyplývají ve vztahu k 
podmínkách koncepce ochrany a rozvoje hodnot území hl. m. Prahy pro Uešení 
ZÚR hl. m. Prahy, včetnE specifikace konkrétních požadavk] na aktualizaci ZÚR 
hl. m. Prahy ve vztahu k podmínkám koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 
hl. m. Prahy. 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy tímto bodem implikuje, že existující 
koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich 
ůktualizace č. 1 je nedostatečná, aniž toto prokázal ve svých kapitolách aě, až dě. 
ZároveO v bodE e/Ň navrhuje bez náhrady zrušit kapitolu Obecných zásad 
územního rozvoje hl. m. Prahy. Není proto zjevné, do jakých kapitol ZÚR hl. m. 
Prahy a jakým zp]sobem budou výše zmínEné úpravy zapracovány a k jak 
rozsáhlým a podstatným zmEnám ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 
1 v by d]sledku navržených úprav mElo dojít. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
Ve ZprávE není uvedeno, že existující koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR 
hl. m. Prahy je nedostatečná a bude tudíž mEnEna. 
V tomto bodu se jedná pouze o úpravu kapitoly 8 - UpUesnEní územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních a civilizačních hodnot v platných 
ZÚR, vzhledem k podrobnosti dokumentace ZÚR, s využitím ůktualizace ÚůP a 
také v d]sledku revize Kapitoly Ň. Nejedná se o zmEnu koncepce, ale pouze o 
formulační úpravu. 
Jak již bylo uvádEno v pUipomínkách výše, Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné e.11 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ř. konstatuje, že obsah 
kapitoly bude naplOovat požadavky Evropské úmluvy o krajinE. Česká republika 
podepsala Evropskou úmluvu o krajinE ve Štrasburku ŇŘ. listopadu Ň00Ň. 
Požadujeme 1. pUednE doplnit do kapitoly aě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace č. 1 
s Evropskou úmluvou o krajinE a specifikovat, v čem se ve vztahu k Evropské 
úmluvE o krajinE zmEnily podmínky, na jejichž základE byly současné platné ZÚR 
hl. m. Prahy vydány. 
Ň. v návaznosti na vyhodnocení souladu platných ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní 
ůktualizace č. 1 s Evropskou úmluvou o krajinE požadujeme ve formulaci bodu ř. 
kapitoly eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnE specifikovat, jaké 
konkrétní požadavky a podmínky vyplývají na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do 
souladu s Evropskou úmluvou o krajinE v rámci aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Česká vláda usnesením č. 104ř/Ň00Ň z Uíjna Ň00Ň uložila ministerstvu životního 
prostUedí, ministerstvu zemEdElství, ministerstvu kultury, ministerstvu pro místní 
rozvoj a ministerstvu školství, mládeže a tElovýchovy, aby zabezpečila 
uplatOování úmluvy v praxi. Vymezit typy krajin podle stanovených cílových 
charakteristik a stanovit cílové charakteristiky kraji, včetnE územních podmínek 
pro jejich zachování nebo dosažení, v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE č. 
1ň/Ň005 Sb. m. s., vyplývá z pUílohy č. 4 vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. již od roku 
Ň007. Máme tak za to, že i současnE platné ZÚR hl. m. Prahy mEly být 
zpracovány v souladu s Evropskou úmluvou o krajinE. 
Z bodu ř. Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy není s ohledem na výše 
uvedené zUejmé, v čem současnE platné ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní ůktualizace 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
ZÚR hl.m. Prahy v platném znEní nejsou v rozporu s Evropskou úmluvou o krajinE. 
Vzhledem k nové metodice - Metodika pro poUizování a zpracování zásad 
územního rozvoje v kontextu Evropské úmluvy o krajinE ĚČZÚ v Praze, Fakulta 
životního prostUedí; 6.1.Ň014ě- je v návrhu Zprávy navržena aktualizace pUíslušné 
kapitoly 9. 
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č. 1 neodpovídají Evropské úmluvE o krajinE a jaké konkrétní požadavky a 
podmínky na uvedení ZÚR hl. m. Prahy do souladu s Evropskou úmluvou o 
krajinE v rámci aktualizace ZÚR hl. m. Prahy vyplývají. 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné e.1Ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 10. konstatuje potUebu 
provEUení rozsahu veUejnE prospEšných staveb a opatUení dle „zmEn v 
aktualizovaných částech ZÚR“. 
Požadujeme ve formulaci bodu 10. kapitoly eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy, v návaznosti na vyhodnocení uplatOování ZÚR v uplynulém období 
provedeném v kapitolách aě až dě konkrétnE specifikovat, jaké konkrétní VPS a 
VPO mají být pUedmEtem provEUení v aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Návrh Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodu ň. explicitnE nenavrhuje 
konkrétní zmEny v kapitolách vEnujících se rozsahu VPS a VPO. ZároveO ovšem 
v bodech 5. a 6. uvádí výčet koridor] technické a dopravní infrastruktury, u nichž 
by mElo dojít ke zmEnE zp]sobu zapracování do aktualizovaných ZÚR hl. m. 
Prahy, v bodE 7. zd]vodOuje potUebu zmEn ve vymezení ÚSES na nadregionální 
a regionální úrovni, včetnE uvedení nEkterých konkrétních prvk], u nichž se 
pUedpokládají zmEny ve vymezení. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
VPS budou odstranEny u již realizovaných prvk] dopravní infrastruktury napU. 
prodloužení metra trasy ů do Motola - Z/50Ň/DM. U prvk] technické infrastruktury -  
bude grafické vymezení prvk] VPS upraveno, dle aktuálních podklad]. 
VPO budou upraveny v celé kapitole ÚSES, dle nového vymezení. 
 
 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné e.1ň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje zrušit bez 
náhrady nadmístní rozvojové oblasti 
- R/1 ŠtErboholy – Dolní MEcholupy – Dubeč a 
- R/1 LetOany – Avia. 
Požadujeme ve formulaci bodu ň. kapitoly eě vyjasnit, zda a v jakém rozsahu má 
být kapitola ň. ZÚR hl. m. Prahy upravena. Zd]vodnEní nezbytnosti úprav 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí území hl. m. Prahy by pUitom mElo 
vycházet z výsledk] zjištEní kapitol aě až dě Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období obsažené v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k potUebE nového 
vymezení nadmístních rozvojových oblastí nevyjadUuje. Není proto zjevné, z 
jakých d]vod] by mElo dojít k vypuštEní tEchto kapitol ze ZÚR hl. m. Prahy. 
 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu, že projektant je již znám, bylo 
v návrhu Zprávy pUistoupeno k podrobnEjšímu a konkrétnímu vymezení zmEn tam, 
kde k tomu byly odborné i procesní d]vody. Byla tím sledována i hospodárnost 
procesu aktualizace ZÚR hl. m. Prahy. 
V kapitole 3 jsou navrženy ke zrušení rozvojová oblast ň.1.1 a transformační 
oblast ň.Ň.1. U oblasti ň.1.1. ŠtErboholy - Dolní MEcholupy - Dubeč ĚR/1ě došlo k 
nenaplnEní pUedpoklad], které byly potUebné k rozvoji tzv. Východního mEsta. Jde 
zejména o ukončení trasy metra v Depu HostivaU Ětedy nenapojení rozvojové 
oblasti na kapacitní dopravu - metroě, pUehodnocení dosavadního vývoje, kdy v 
tomto území je udržitelnEjší rozvoj jednotlivých mEstských částí se zachováním 
pUímEstského charakteru, což souvisí s rozvojem v jiných částech Prahy a 
naplnEním potenciálu v transformačních plochách uvnitU Prahy. ZároveO je tímto 
krokem u rozvojové oblasti ň.1.1. sledována i ochrana otevUené krajiny, zvýšení 
rekreačního potenciálu ve východní části mEsta s využitím prvk]m okolo vodní 
nádrže Slatina která má pUírodE blízký charakter a je významná i z hlediska 
ochrany pUírody. 
U oblasti ň.Ň.1. LetOany -ůvia ĚT/1ě nedošlo k naplnEní očekávání a území je stále 
využíváno Ěz vEtší částiě k produkci, skladování a obchodu, nelze tedy naplnit 
pUedpoklad transformace území v plnohodnotnou mEstkou čtvr[. Naopak je 
potUeba v Praze zachovat plochy pro výrobu, obchod a skladování - jejich úbytek 
Ěsouvisející i s ochranou bydlení a limity, které potom plynou na okolní výstavbuě 
m]že mít negativní vliv na zásobování, city logistiku i hospodáUství mEsta v 
dlouhodobém horizontu. 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné e.14 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. obsahuje požadavek 
na zrušení ř rozvojových oblastí zelenE z celkových 11 rozvojových oblastní 
zelenE vymezených v ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. Platné 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom explicitnE konstatují, že jedním z celomEstských 
problém] k Uešení nástroji územního plánování je „nedostatek les] s ohledem na 
potUeby hl. m. Prahy, vazby do StUedočeského kraje, vysoká rekreační zátEž 
stávajících les] i jiných pUírodE blízkých ploch“ Ěkap. 1111, s. 7ě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní vEtšiny rozvojových 
oblastí zelenE, zejména s ohledem na zásadní význam ZÚR hl. m. Prahy pro 
koordinaci systému sídelní i krajinné zelenE na území hl. m. Prahy v poUizovaném 
novém Územním plánu Prahy ĚMetropolitním plánuě. PUípadné vypuštEní vEtšiny 
rozvojových oblastí zelenE musí vyplynout z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE zd]vodnEno, mj. s ohledem na 
problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Návrh zprávy o uplatOování ZÚR Prahy se v kapitolách aě až dě k rozvojovým 
oblastem zelenE pUitom v]bec nevyjadUuje. Není proto zUejmé, na jakém základE 
bylo stanoveno, že se jedná o lokality „spíše lokálního významu“, vzhledem k 
tomu, že rozvojové oblasti zelenE navržené ke zrušení, zasahují na území více 
mEstských částí hl. m. Prahy. Podle hrubého odhadu odečtem z pUíslušného 
výkresu platných ZÚR hl. m. Prahy je rozloha jednotlivých oblastí navržených ke 
zrušení cca 40 – 100 ha. To rozhodnE nesvEdčí jejich údajnému „spíše lokálnímu 
významu“. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka bude akceptována. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné e.15 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. zp]sobem mEní 
zp]sob vymezení, rozsah a prostorové uspoUádání stávající Specifické oblasti 
celomEstského centra. Specifická oblast celomEstského centra je v kap. 4. 1. ZÚR 
hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1. vymezena takto: „Oblast stávajícího 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
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celomEstského centra zahrnuje území Památkové rezervace v hlavním mEstE 
Praze ĚPPRě a navazující části historických čtvrtí Vinohrady, Smíchov, Holešovice 
a Karlín Ě…ě”. Požadujeme ponechat současné vymezení Specifické oblasti 
celomEstského centra. Návrh na rozšíUení území Specifické oblasti 
celomEstského centra zcela popírá princip polycentrického uspoUádání Prahy, 
když neod]vodnEnE neúmErnE plošnE rozšiUuje území vlastního celomEstského 
centra. 
 
Od]vodnEní 
Území LibnE a Vysočan, která mají být podle návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR 
hl. m. Prahy do Specifické oblasti CelomEstského centra doplnEna, na území PPR 
nenavazují a ani s ním nijak úzce nesouvisí. Zpráva o uplatOování ZÚR hl. m. 
Prahy se pUitom k potUebE nového vymezení SO na území hl. m. Prahy v 
kapitolách aě až dě nevyjadUuje. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu SO 
stávajícího celomEstského centra vyvolán. Jedním z princip] udržitelného rozvoje 
hl. m. Prahy uvedených v platných ÚůP ĚŇ014ě je pUitom „Podpora 
hierarchizované polycentrické struktury mEsta“. 

Vymezení celomEstského centra je chápáno jako vymezení hierarchicky 
nejvyššího centra, které by mElo v čase nar]stat co do kvality i kvantity rozvoje 
Prahy. CelomEstské centrum nelze vnímat v Ň1. století úzce, tedy jen jako 
Pražskou památkovou rezervaci a tEsnE pUilehlá území. S rozvojem Prahy i po 
roce 1řŘř narostl počet obyvatel, dojíždEjících i student], kteUí zpravidla využívají 
právE centrum mEsta. K odlehčení tlaku na rozvoj uvnitU PPR je potUeba učinit 
nEkolik krok], mezi které patUí i rozšíUení celomEstského centra. Tím ale není 
porušena polycentričnost mEsta - resp. rozvoj lokálních center s místní 
vybaveností. Území LibnE a Vysočan vykazuje značný transformační potenciál a 
jde o území, které je dobUe napojeno na systémy veUejné dopravy a nachází se v 
blízkosti historického jádra Prahy. Jde o podporu kvalitní transformace s cílem 
zajištEní adekvátních služeb pro hlavní mEsto jako celek a tím ke zlepšení živote 
jeho obyvatel i návštEvník], v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné e.16 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. obsahuje požadavky 
na konkrétní formulační zmEny v kapitolách 
- 4.ň.Ň Radotínské údolí Ězrušení úkol] navrhnout postupné rekultivace lom] a 
návaznost na pUilehlou část Pražského regionu pro podrobnEjší ÚPDě, 
- 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol Ězrušit úkol pro podrobnEjší ÚPD vyUešit 
nárazníkové pásmo mezi obytnými a pUírodními plochamiě a v 
- 4.5 Údolní niva Vltavy a Berounky ĚnovE chránit prostorový charakter nábUeží a 
pr]hledy, nikoliv již panorama mEstaě. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na zmEny textové části nejsou zd]vodnEny v jednotlivých 
požadavcích, ani v obsahu kapitol aě až dě návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy. ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 na s. 7 konstatují „nedostatečné 
zajištEní územní ochrany pUírodnE hodnotných ploch“; „nedostatečné vazby do 
StUedočeského kraje“ a „nedostatečnou ochranu krajinných dominant a pohledovE 
exponovaných svah], podílejících se na jedinečnosti obrazu mEsta“ a potUebu 
jejich Uešení nástroji územního plánování. Není zUejmé, jakým zp]sobem mají 
navržené zmEny ZÚR hl. m. pUispEt Uešení výše zmínEných problém]. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínky nebudou akceptovány. 
Ad. 4.ň.Ň. Radotínská jezera - Nástroji podrobnEjší ÚPD nelze dosáhnout 
rekultivace lom]. Není upuštEno od rekultivace lom] v této oblasti, podmínka je 
obsažena v bodE cě v Podmínkách pro následné rozhodování o zmEnách v území. 
ZÚR Ueší z principu návaznosti na okolí, tedy i na pUilehlou část Pražského 
regionu, proto je tato podmínka nadbytečná. 
Ad. 4.3.4 Vidoule-Cibulka-Motol - Jde o území, které je zaUazeno do zastavEného 
území v souladu se SZ, uvedené území je součástí intravilánu 1ř66. Požadavek 
nárazníkového pásma není možné vzhledem k současnému stavu území Uešit, v 
blízkosti se nacházejí již realizované soudobé obytné soubory, areál golfu apod. a 
na jižní stranE bude navazovat na stávající zástavbu Radlická radiála. Ochrana 
uvedených území je stanovena pUíslušnými vyhláškami pUírodních park]. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
ůd.4.5. Údolní niva Vltavy a Berounky - text týkající se: „ochrana panoramatu 
mEsta" bude z kapitoly 4.5. odstranEn. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou 
zásadu bude uvedený text součástí kapitoly Ň - Obecné zásady.  

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné e.17 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 4. navrhuje z textu 
všech specifických oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE společenských 
Ěkap. 4. Ň. ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1.ě vyjmout z úkolu pro 
podrobnEjší ÚPD „vyUešit dopravní obsluhu území pUi preferování dopravy 
hromadné“ preferenci hromadné dopravy. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
ÚůP hl. m. Prahy pUitom v kapitole 1111 na s. 15 doporučují ÚPD „upUednostnit 
výstavbu kolejových systém] veUejné hromadné dopravy“ a „vytvoUit prostorové 
podmínky pro výstavbu tramvajových tratí“. Vzhledem k tomu, že vyjímané články 
naplOují čl. Ň4 PÚR ČR a kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy 
se k dopravní obsluze oblastí osvEtových, vzdElávacích a rekreačnE 
společenských nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
V oblasti 4.Ň.Ň LetOany ĚSO/Ňě je požadavek preferování dopravy hromadné je již v 
tomto území pUekonán. Jedná se o území, kde je realizováno metro C - zastávka 
LetOany. Proto je tento bod vypuštEn. V ostatních specifických oblastí osvEtových, 
vzdElávacích a rekreačnE společenských bude požadavek odstranEn. PodrobnEjší 
územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE všechny zp]soby 
dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole Ň. 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné e.1Ř Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitol 
- 3.1.2 (Barrandov – Slivenec R/2), 
- ň.1.ň ĚZápadní mEsto R/ňě, 
- ň.Ň.ň ĚVysočany, T/ňě, 
- 3.2.4. (Bohdalec-Slatiny T/4) 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD body, pUedepisující podrobnEjší ÚPD Uešit odtokové pomEry z území a 
protipovodOová opatUení nestavebního charakteru. Požadujeme velmi pečlivE a 
obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí ZÚR hl. m. Prahy, zejména s 
ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. Prahy ve vztahu k 
poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě. 
PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE zd]vodnEny, mj. s ohledem na 
problémy a úkoly k Uešení vyplývající zÚůP. 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových a transformačních oblastí. 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
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Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se pUitom k problematice 
vodního hospodáUství a protipovodOové ochrany na malých vodních tocích 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 Ěs.15ě uvádí jako problém k 
Uešení ÚPD v oblasti technické infrastruktury “VytváUet pUedpoklady pro bezpečné 
a účelné Uešení likvidace srážkových vod.” a “Vymezit plochy vodních nádrží a 
suchých poldr] jako opatUení proti povodním, a naopak jako opatUení k nadlepšení 
bezdeštných pr]tok] zejména u drobných vodních tok].“, čímž smEUují k naplnEní 
požadavk] čl. Ň5 PÚR ČR. Není tedy zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD vyvolán. 
 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné e.1ř Zásadní pUipomínka 
Ke kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.Ň ĚManiny, Dolní LibeO, Invalidovna T/Ňě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD bod pUedepisující podrobnEjší ÚPD provEUit plochy u stanice metra 
Invalidovna pro umístEní významného celomEstského zámEru. ZároveO ovšem v 
bodu 4. Ěs.7ě navrhuje zahrnout prostor Dolní LibnE do SO celomEstského centra. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit vypuštEní výše uvedených částí 
ZÚR hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. 
m. Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny. 
 
Od]vodnEní 
Kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice T/Ň 
nevyjadUují. Není zUejmé, čím je požadavek na zmEnu úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolán. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
VypuštEní uvedeného úkolu neznemožní realizaci významného celomEstského 
zámEru. UmístEní pUípadného celomEstského zámEru navrhované rozšíUení 
celomEstského centra umožOuje. Území v současné dobE pochází v nEkterých 
částech transformací a jsou pUipravovány r]zné studie. Ty provEUují i celomEstské 
zámEry. Je potUeba vytváUet kompaktní, smíšené a pro r]zné využití vhodné části 
mEsta se soudobou zástavbou. 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné e.Ň0 Zásadní pUipomínka 
Ke kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v 
textech kapitol 
- ň.Ň.5 ĚNákladové nádraží Žižkov T/5ě, ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6ě, a 
- ň.Ň.Ř ĚHolešovice-Bubny-Zátory T/Řě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 pUeformulovat v bodech úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD požadavky na polyfunkčnost transformačních území. 
Požadujeme velmi pečlivE a obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR 
hl. m. Prahy, zejména s ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. 
Prahy ve vztahu k poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy 
ĚMetropolitnímu plánuě. PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z 
vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období provedeného v 
kapitolách aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE 
zd]vodnEny, mj. s ohledem na problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPDvznik monofunkčních zón, deformujících pUirozené 
mEstské prostUedí a generující zvýšené nároky na dopraní obsluhu Ěs.11ě a 
kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice výše 
uvedených transformačních oblastí nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky 
na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Slovní spojení týkající se polyfunkčnosti v uvedených oblastech Ěň.Ň.5, ň.Ň.6 a 
ň.Ň.Řě nebudou odstranEny, ale pUeformulovány na smíšené využití. 
Jedná se o úpravu terminologie na základE aktualizace stavebního zákona a jeho 
provádEcích vyhlášek. 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné e.Ň1 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE ň. navrhuje v textu 
kapitoly 
- ň.Ň.6 ĚMasarykovo nádraží T/6ě 
ZÚR hl. m. Prahy, ve znEní jejich ůktualizace č. 1 vypustit z úkol] pro podrobnEjší 
ÚPD požadavek na minimalizaci dopravy generované navrhovaným funkčním 
využitím a na provEUení Uešení Masarykova nádraží. Požadujeme velmi pečlivE a 
obezUetnE zvážit úpravy výše uvedených částí ZÚR hl. m. Prahy, zejména s 
ohledem na hrozbu snížení koordinační role ZÚR hl. m. Prahy ve vztahu k 
poUizovanému novému Územnímu plánu hl. m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě. 
PUípadné navrhované zmEny musí vyplynout z vyhodnocení uplatOování ZÚR hl. 
m. Prahy v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR hl. m. Prahy a musí být UádnE zd]vodnEny, mj. s ohledem na 
problémy a úkoly k Uešení vyplývající z ÚůP. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že platné ÚůP hl. m. Prahy v kapitole 1111 konstatují v 
problémech k Uešení ÚPD potUebu zvýšení významu železnice v regionální 
dopravE Ěs. 5ě a celkové pUetížení centra mEsta dopravou Ěs. řě a kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice transformační oblasti 
Masarykovo nádraží nijak nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu 
formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
Bod cě v Úkolech pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci bude vypuštEn. 
Navržená úprava reaguje na probEhlé zmEny v koncepci i reálné kroky, které se s 
územím Masarykova nádrží pojí. Území Masarykova nádraží se nachází v 
centrální části mEsta, ale je zároveO napojeno na nEkolik typ] veUejné dopravy - 
železnice, metro, tramvaj a pUedpokládá se nová koncepce, a to vznik terminálu 
spojujícímu centrum mEsta s letištEm. Z tohoto d]vodu nelze nadále uvažovat o 
tom, že lze redukovat v maximální možné míUe dopravu generovanou. 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné e.ŇŇ Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje zmEny v 
nadUazeném komunikačním systému hl. m. Prahy. Kapitoly vEnované 
nadUazeného systému se podle Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy mají 
pouze pUesunout do jiné kapitoly ZÚR hl. m. Prahy. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy struktury textu ZÚR hl. m. Prahy ve vztahu k 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
Požadavek bude akceptován. 
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nadUazenému systému a zd]vodnit, čím jsou tyto úpravy textu vyvolány. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat, zda se jedná o zámEr na aktualizaci vEcného Uešení nebo toliko 
formální úpravu dokumentace ZÚR. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Zpráva 
Prahy k problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není 
zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

Od zamýšlené úpravy textu, který se mEl týkat úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, bylo upuštEno. ČlenEní dopravního infrastruktury nebude v 
aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy mEnEno. 
 
 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné e.Ňň Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje vypustit v 
kapitole 5.1.1 bod požadující ovEUení trasy Vysočanské radiály v úseku Kbelská – 
Balabenka. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy Vysočanské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] celomEstského systému v d]sledku 
provEUení vybraných radiál dopravními modely a vývoji zatížení jednotlivých 
komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
Územní rezerva Vysočanské radiály v úseku Kbelská – Balabenka nebude již dále 
sledována, dojde k využívání stávající komunikační sítE. 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné e.Ň4 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje v kapitole 
5.1.Ň.5 v úkolech pro podrobnEjší ÚPD vymezit koridor rezervy BUevnovské 
radiály namísto koridoru BUevnovské radiály. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené ovEUení trasy BUevnovské radiály v pUedmEtném úseku, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na úpravy vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE má být ovEUení trasy provedeno. Požadavky a 
podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEr vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a 
že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k problematice 
nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím jsou 
požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD vyvolány. 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka bude částečnE akceptována. 
PUevedení návrhového prvku koridoru BUevnovské radiály do územní rezervy bude 
v rámci zpracování návrhu aktualizace ZÚR provEUeno na základE dopravního 
modelu včetnE dopad] na širší území. Pokud dopravní model potvrdí potUebnost 
BUevnovské radiály bude tento koridor v návrhovém prvku zachován, v opačném 
pUípadE bude tento koridor pUeUazen do územní rezervy. 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné e.Ň5 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 5. navrhuje následující 
zmEny v grafické části ZÚR hl. m. Prahy bez zmEn souvisejících kapitol ZÚR: 
- vypuštEní koridoru územní rezervy Vysočanské radiály ĚpUi současném 
ponechání kap. 5.1.Ň.4 Vysočanská radiálaě; 
- pUevedení Prosecké radiály z koridoru pro upUesnEní v rámci ÚP na koridor s 
celomEstským významem Ěbez adekvátních úprav kapitoly 5.1.Ň.7 Radiály 
Chodovská, Chuchelská, Prosecká a ŠtErboholskáě; 
- úpravy vedení koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a 
Troja Ěkap. 5.6.1 Koridory tramvajové dopravyě. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené zmEny v nadUazeném komunikačním systému mEsta, 
včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice nadUazeného komunikačního systému nevyjadUují, není zUejmé, čím 
jsou uvádEné požadavky na zmEny grafické části ZÚR hl. m. Prahy vyvolány. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
Požadavek bude částečnE akceptován. 
- V textové části bude upravena pUíslušná kapitola týkající se problematiky 
Vysočanské radiály. 
Jak bylo uvedeno v pUipomínce výše, dojde k částečné úpravE nEkterých úsek] 
celomEstského systému v d]sledku provEUení vybraných radiál dopravními modely 
a vývoji zatížení jednotlivých komunikací Ěúdaje z provedených mEUeníě. 
- U Prosecké radiály vzhledem k upuštEní od úpravy hierarchie dopravní 
infrastruktury, nebude grafické Uešení mEnEno. 
- U koridor] tramvajových tratí v oblastech SpoUilov, Eden, Kobylisy a Troja se 
jedná pouze o zmEny grafické části. Textové část v kap. 5.6.1 Koridory tramvajové 
dopravy nebude mEnEna. 
Koridory tramvajových tratí jsou provEUeny a úpravy reagují na zmEny v území 
vyvolané zejm. implementací ÚPD Ěvýstavbou, realizací zámEr]ě. 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné e.Ň6 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje z grafické 
části ZÚR hl. m. Prahy vypustit koridory VVN 110 kV a provEUit zobrazování 
koridor] plynovod] Ěbez udání kategorie, pravdEpodobnE, v souladu s kap. 6.Ň.6 
VTL a VVTL). 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v zobrazení ploch a koridor] technické 
infrastruktury, včetnE zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a 
uvedení podklad] a požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. 
Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE 
deklarovat pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými 
jsou zamýšlené úpravy vyvolány. 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínky budou částečnE akceptovány. 
Jedná se pouze o úpravy grafické části, textová část tEchto kapitol nebude 
mEnEna. 
Pro lepší pUehlednost budou upraveny legendy a grafické znázornEní koridor] 
VVN 110 kV v grafické části aktualizace ZÚR. 
Vedení VTL plynovodu budou v grafické části upravena dle aktuálních podklad]. 
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Od]vodnEní 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR 
a že se ani kapitoly aě až dě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy k 
problematice zobrazování vedení koridor] technické infrastruktury nevyjadUují, 
není zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] pro podrobnEjší ÚPD 
vyvolány. 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné e.Ň7 Zásadní pUipomínka 
Kapitola eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 6. navrhuje v kapitole 
6.Ň.ň.Ň ĚDrobné vodní tokyě zrušit v úkolech pro podrobnEjší ÚPD požadavek na 
vymezování veUejnE prospEšných protipovodOových opatUení nestavebního 
charakteru, ploch pro extenzivní rekreaci a zajištEní prostupnosti území podél 
vodních tok]. 
Požadujeme v kapitole eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy pUesnEji 
specifikovat zamýšlené úpravy a zmEny v oblasti protipovodOové ochrany, včetnE 
zd]vodnEní, čím jsou požadavky na zmEny vyvolány a uvedení podklad] a 
požadavk], na jejichž základE mají být zmEny provedeny. Požadavky a podmínky 
pro zpracování návrhu aktualizaci ZÚR musí jednoznačnE deklarovat 
pUedpokládaný rozsah úprav a d]vody a zmEny podmínek, kterými jsou 
zamýšlené úpravy vyvolány. 
 
Od]vodnEní 
Nejedná se o zámEry vyplývající z ůktualizace č. 1 PÚR ČR a ani kapitoly aě až dě 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy se k problematice malých vodních tok] 
nevyjadUují. Platné ÚůP hl. m. Prahy v kap. 1111 v problémech k Uešení ÚPD 
uvádEjí potUebu „Vymezit plochy vodních nádrží a suchých poldr] jako opatUení 
proŘ povodním a naopak jako opatUení k nadlepšení bezdeštných pr]tok] 
zejména u drobných vodních tok]“ a “Zachovat nezastavitelnost bUehových 
koridor] podél tok], a to i v pUípadE菜 , že nejde o záplavová území nebo 
biokoridory“. Není proto zUejmé, čím jsou požadavky na zmEnu formulace úkol] 
pro podrobnEjší ÚPD v oblasti protipovodOové ochrany vyvolány. 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka nebude akceptována. 
Požadavky na Uešení protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního 
charakteruě a zajištEní prostupnosti území podél vodních tok] budou obsaženy v 
souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou opakovány 
v rámci jednotlivých kapitolĚnapU. 6.Ň.ň.Ňě 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
Tento požadavek, zajištEní prostupnosti území podél vodních tok], je také uveden 
v platných PSP - § 11, odst.4.  

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné X.Obsah kapitoly 
fěPožadavky na zpracování variant Uešení 
 
f.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme doplnit kapitolu o jednoznačné konstatování, zda se pUedpokládá 
variantní nebo invariantní Uešení ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy, včetnE 
zd]vodnEní. To nemEní nic na skutečnosti, že požadavky na variantnost Uešení 
ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy mohou vyplynout i ex post z projednání Návrhu 
Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Požadavky na pUípadné zpracování variant Uešení má vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. ůbsenci konstatování, zda má být ůktualizace ZÚR hl. m. Prahy 
zpracovaná ve variantách Ěvč. pUípadné specifikace v jakých variantách) nebo 
jako invariantní lze pUipsat v podstatE úplné absenci vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m. Prahy v uplynulém období. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka je bezpUedmEtná. 
Návrhem Zprávy v bodE fě není požadováno zpracování variant Uešení, pokud tak 
nevyplyne z výsledk] projednání. Uvedený text bude upraven v souladu s výsledky 
projednání. 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné XI. Obsah kapitoly 
gě Návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopad] na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly zjištEny 
 
g.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme zpracovat Uádné a úplné vyhodnocení pUípadných negativních 
dopad] zmEn v území v uplynulém období na udržitelný rozvoj území, včetnE 
návrhu zp]sobu jejich eliminace, minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci 
ZÚR hl. m. Prahy. 
 
Od]vodnEní 
Prosté konstatování Návrhu Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy, že „bude 
provEUeno, zda byly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území“ nelze 
považovat za naplnEní dikce § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. Zpráva o uplatOování 
ZÚR. PoUizovatel Zprávy o uplatOování ZÚR má pro účely projednání této Zprávy 
na základE vyhodnocení podmínek, které se v uplynulém období zmEnily, 
vyhodnotit pUípadné negativní vlivy tEchto zmEn na udržitelný rozvoj území Ěviz též 
kapitola aě Zprávy o uplatOování ZÚRě a navrhnout zp]soby jejich eliminace, 
minimalizace nebo kompenzace v aktualizaci ZÚR. 
 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Text bodu gě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " V rámci uplatOování ZÚR hl.m. 
Prahy nebyly zjištEny negativní dopady na udržitelný rozvoj území a proto Zpráva 
neobsahuje žádné návrhy na jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci." 

311    Svaz mEstských částí hl.m. Prahy Jiné XII. Obsah kapitoly 
hě Návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje 
 
h.1 Zásadní pUipomínka 
Požadujeme specifikovat konkrétní návrhy na aktualizaci PÚR ČR, nebo 
konstatování ĚvčetnE zd]vodnEníě, že takové návrhy z vyhodnocení uplatOování 
ZÚR hl. m Prahy v uplynulém období nevyplývají. 
 
Od]vodnEní 
Návrhy na pUípadnou aktualizaci PÚR ČR musí vyplynout z vyhodnocení 
uplatOování ZÚR v uplynulém období provedeného v kapitolách aě až dě Zprávy o 
uplatOování ZÚR. Povinnosti uložené ZprávE o uplatOování ZÚR v § ř vyhlášky č. 
500/Ň006 Sb. se nelze vyhnout odkazem na vlastní zpracování a projednání 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude částečnE akceptována. 
V současnosti nelze specifikovat pUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR, v 
platném znEní. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR mohou vyplynout z 
následného zpracování a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na základE 
schválené Zprávy. 
 
Text bodu hě návrhu Zprávy bude upUesnEn: " Návrhy na aktualizaci PÚR ČR nelze 
nyní specifikovat. PUípadné návrhy na aktualizaci PÚR ČR vyplynou ze zpracování 
a projednání aktualizace ZÚR hl.m. Prahy." 
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aktualizace ZÚR, jejíž poUízení se na základE pUedmEtné Zprávy o uplatOování 
ZÚR pUedpokládá. 
 

300    Vrána Petr Nesouhlas Zpráva o uplatOování zásad územního rozvoje obsahuje závažné nedostatky.Není 
dostatečnE zd]vodnEna potUeba aktualizace ZÚR. Nejen podle zmEn v 
terminologii usuzujeme, že jediným motivem zmEn v ZÚR je snaha uvést je do 
souladu s pUipravovaným MPP, pUestože postup by mEl být opačný.  

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy a Zpráva je zpracovaná v 
souladu § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. o územnE analytických podkladech, územnE 
plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 

300    Vrána Petr Nesouhlas K návrhu máme tyto pUipomínky, které považujeme za zásadní: 
1ě Zachovat kapitolu Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Obecné 
zásady obsahují základní principy pro rozhodování na celém území hlavního 
mEsta, nikoli pouze na vymezených plochách. Za obzvláštE nežádoucí 
považujeme rezignaci na obecné zásady zejména v oblasti urbanistické koncepce 
Ěkap. Ň.Ň.Ňě, dopravní infrastruktury ĚŇ.Ň.ňě, technické infrastruktury ĚŇ.Ň.4ě, 
ochrany kulturních hodnot ĚŇ.4.1ě, ochrany krajiny a mEstské zelenE, kterou 
považujeme za mimoUádnE ohroženou ĚŇ.4.Ňě, ochrany životního prostUedí ĚŇ.4.ňě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně, v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka bude akceptována. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

300    Vrána Petr Nesouhlas Ňě Požadujeme preferenci hromadné dopravy, a to jak obecnE, tak i v jednotlivých 
pUípadech, kde Zpráva navrhuje její vypuštEní. Požadujeme zachování preference 
hromadné a nemotorové dopravy ve všech pUípadech. Po zkušenostech s 
alarmující smogovou situací a trvale nevyhovujícím ovzduším zejména v okolí 
kapacitních komunikací bychom spíše od autor] Zprávy očekávali návrhy na 
posílení hromadné dopravy a podporu cyklodopravy. Úmyslné vypouštEní 
požadavk] na rozvoj a zkvalitOování hromadné dopravy považujeme za naprosto 
absurdní počínání. Tuto pUipomínku považujeme za mimoUádnE závažnou. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
PodrobnEjší územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE 
všechny zp]soby dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole 2. 
 

300    Vrána Petr Nesouhlas ňě Za naprosto nepUípustné dále považujeme rezignaci autor] Zprávy na 
zkvalitOování a udržování ÚSES a rozvoj celomEstského systému zelenE: 
Požadujeme navrácení všech vypuštEných bod] a zmEny v této oblasti pouze ve 
smyslu rozšíUení, zkvalitnEní a dosažení plné funkčnosti ÚSES, jakož i zajištEní 
prostupnosti území a propojení celomEstského systému zelenE. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. Vzhledem k tomu, že Kapitola Ň - Obecné zásady 
územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna, je uvedená 
problematika obecnE Uešena v bodu Ň.4.Ň 

300    Vrána Petr Nesouhlas 4ě Požadujeme zachování termínu „celomEstský systém zelenE" a d]raznE 
odmítáme nahrazování „metropolitním" termínem „park". Jen tEžko lze všechny 
kvalitní plochy a prvky zelenE označit za parky a definování nových význam] 
považujeme za matoucí pro veUejnost a pro ochranu a rozvoj zelenE za 
potenciálnE ohrožující.  

 PUipomínka bude akceptována. 
Jak již bylo uvedeno vzhledem k tomu, že Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna, je uvedená problematika CSZ 
obecnE Uešena v bodu Ň.4.Ň. Termín CSZ je zachován. 

300    Vrána Petr Nesouhlas 5ě NevypouštEt ochranu panoramatu, zejména v souvislosti s plánovanou 
výstavbou na pravém bUehu Vltavy a rozhodování v území v článku 4.5 . 
Požadujeme navrácení všech bod] týkajících se panoramatu Prahy a výškové 
hladiny zástavby. 

 PUipomínka bude akceptována částečnE. 
4.5.Údolní niva Vltavy a Berounky - fě text týkající se: „ochrana panoramatu mEsta" 
bude z kapitoly 4.5. odstranEn. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou zásadu 
bude uvedený text součástí kapitoly 2 - Obecné zásady. 
 

300    Vrána Petr Nesouhlas 6ě: V čl. ň.Ň.4 zachovat v Úkolech pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci 
bod dě týkající se retence srážkových vod.  

 PUipomínka nebude akceptována. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku a retence srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových a transformačních oblastí. 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.). 
 

300    Vrána Petr Nesouhlas 7ě V čl. ň.4.1 zachovat termín celomEstský systém zelenE. Zachovat slova „Uešit" a 
„vyUešit" a nenahrazovat slovem „provEUit". Tešení území požadovat variantnE. V 
bodE dě Podmínek pro následné rozhodování o zmEnách v území požadujeme 
Uešení vedení ÚSES ve smyslu jeho rozšíUení a dosažení plné funkčnosti. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Jak již bylo uvedeno vzhledem k tomu, že Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna, je uvedená problematika CSZ 
obecnE Uešena v bodu Ň.4.Ň. 
Jedná se pouze o úpravu formulace, není tím zamezeno Uešení ani vyUešení dané 
situace. Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteru) budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň. 
Územní plánování vytváUí územní podmínky, napU. pro naplnEní funkcí ÚSES, 
nedokáže však ovlivnit, zda, kdy a jakým zp]sobem k tomu dojde.  

300    Vrána Petr Nesouhlas Řě Požadujeme, aby ZÚR i nadále v podmínkách pro rozhodování v území 
požadovaly respektovat okolní zástavbu, napU. eě Ěň.Ň.6ě  

 PUipomínka bude akceptována. 
V článku ň.Ň.6, v odstavci – Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v 
území  - nebude bod e) rušen. 
 

300    Vrána Petr Nesouhlas řě Požadujeme zachování všech DEVÍTI vypuštEných rozvojových oblastí zelenE. 
Potenciální možnost zastavEní tEchto ploch je v pUíkrém rozporu s deklarovaným 
požadavkem nerozšiUování zástavby do krajiny.  

 PUipomínka bude akceptována. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
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312    Zelené Roztyly, z.s. Nesouhlas 1. Soulad s Politikou územního rozvoje – zpráva nereaguje dostatečnE na potUebu 
prokázání a zd]vodnEní souladu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy Ědále také 
jen „Zásady“ě s Politikou územního rozvoje po její aktualizaci č. 1.  

 PUipomínka bude akceptována. 
Do Zprávy bude doplnEn soulad ZÚR Hl.m. Prahy s PÚR ČR, pUičemž u každého 
zámEru Ěpriority nebo požadavkuě PÚR ČR bude uvedena úplná identifikace, tj. 
číslo článku, zkratka a název, je-li uveden, a obdobnE bude identifikováno, jak je 
vedeno v ZÚR Hl.m.Prahy. 
 

312    Zelené Roztyly, z.s. Nesouhlas Ň. Zpráva v pUípadE aktualizace Zásad v podstatE nahrazuje zadání. Je proto 
nutné, aby Zpráva mEla určité náležitosti, formální i obsahové. Požadujeme, aby 
bylo ze Zprávy jasnE patrné, proč má dojít k aktualizaci Zásad Ěuvedení jasného a 
konkrétního zd]vodnEníě a v jakém rozsahu se mají Zásady aktualizovat. 
Zpráva podle našeho názoru nesplOuje požadavky zákona č. 1Řň/Ň006 Sb., 
stavební zákon a jeho provádEcích pUedpis], podle kterých má návrh Zprávy 
obsahovat: 
a. Stavební zákon stanoví základní požadavky na zprávu v § 4Ň a dále konkrétní 
obsah zprávy specifikuje § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb., o územnE plánovacích 
podkladech a územnE plánovací dokumentaci. Zde se uvádí, že zpráva má 
obsahovat: 
i. vyhodnocení uplatOování zásad územního rozvoje včetnE vyhodnocení zmEn 
podmínek, na základE kterých byly zásady územního rozvoje vydány Ě§ 5 odst. 6 
stavebního zákonaě, a vyhodnocení pUípadných nepUedpokládaných negativních 
dopad] na udržitelný rozvoj území, 
ii. problémy k Uešení v zásadách územního rozvoje vyplývající z územnE 
analytických podklad] kraje, 
iii. vyhodnocení souladu zásad územního rozvoje s politikou územního rozvoje, 
iv. vyhodnocení návrh] obcí na aktualizaci zásad územního rozvoje, 
v. požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace zásad územního 
rozvoje, včetnE požadavk] na vyhodnocení vliv] na udržitelný rozvoj území, je-li 
vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování návrhu nových zásad 
územního rozvoje, včetnE požadavk] na vyhodnocení vliv] na udržitelný rozvoj 
území, 
vi. požadavky na zpracování variant Uešení, 
vii. návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopad] na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly zjištEny, 
viii. návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje. 
 
Je zcela zUejmé, že Zpráva neobsahuje podstatnou část tEchto bod]. PUedevším 
nesplOuje požadavek na Uádné vyhodnocení uplatOování zásad územního rozvoje 
včetnE vyhodnocení zmEn podmínek, na základE kterých byly zásady územního 
rozvoje vydány. Bez tohoto vyhodnocení není možné postupovat v procesu dále, 
nebo[ není zUejmé, co se má stát – ponechat stávající zásady, částečnE je 
pUepracovat, poUídit nový návrh zásad územního rozvoje. 
 
Zásady územního rozvoje stanoví zejména základní požadavky na účelné a 
hospodárné uspoUádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního 
významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro 
veUejnE prospEšné stavby, veUejnE prospEšná opatUení, stanoví kritéria pro 
rozhodování o možných variantách nebo alternativách zmEn v jejich využití. Dále 
musí zásady splOovat další podmínky stanovené stavebním zákonem a mj. musí 
naplOovat cíle a úkoly územního plánování podle § 1Ř a 1ř stavebního zákona. 
Ze zprávy pak musí být patrné, zda stávající zásady tyto požadavky splOují, nebo 
ne a je tUeba je pUepracovat. Takový postup musí být UádnE zd]vodnEn. 
 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
Návrh Zprávy je zpracován v souladu s platnými právními pUedpisy. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 
V rámci aktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy, nebude 
docházet ke zmEnE zásadních koncepcí, dochází pouze k dílčím úpravám, které 
reagují na novely zákon], vyhlášky, nové metodiky atd.. Nejedná se o poUízení 
nových ZÚR hl.m. Prahy, ale o aktualizaci stávajících, vyplývajících ze Zprávy. 
Do Zprávy bude doplnEno zhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení 
uplatOování ZÚR hl.m. Prahy v uplynulém období. 

312    Zelené Roztyly, z.s. Nesouhlas ň. Koordinační a koncepční role Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy musí být 
zachována. Zásady územního rozvoje se musí soustUedit zejm. na nEkolik 
hlavních oblastí a stanovit pUesné požadavky na nižší územnE plánovací 
dokumentace. 
a. Zásady územního rozvoje by mEly d]slednE chránit kulturní a pUírodní hodnoty 
a pUesnE definovat, o jaké hodnoty se jedná a stanovit podmínky k jejich ochranE. 
b. Zásady územního rozvoje musí stanovit koncepci rozvoje bydlení 
prostUednictvím podmínek pro další rozhodování v území Ěa podmínky závazné 
pro Metropolitní pláně. 
c. Zásady územního rozvoje musí koncepčnE Uešit podmínky adaptace na zmEnu 
klimatu a stanovit podmínky pro další rozhodování v území a pro poUizování 
nižších úrovní územnE plánovací dokumentace týkající se zmEn klimatu a 
adaptace na tyto zmEny. 
d. Zásady územního rozvoje musí z hlediska koordinačního Uešit dopravu. Zpráva 
oslabuje Uešení dopravy mj. vypuštEním požadavku na preferenci hromadné 
dopravy. 
e. Zásady musí vymezit a chránit systém zelenE. Systém zelenE je naopak 
Zprávou výraznE oslabován. 
f. Zásady územního rozvoje musí stanovit koncepci veUejné infrastruktury a 
veUejné vybavenosti a stanovit závazné podmínky pro rozhodování na nižších 
úrovních. 
g. Zásady územního rozvoje musí vymezit ÚSES za respektování Plánu 
územního systému ekologické stability. Požadujeme, aby bylo UádnE zd]vodnEno, 
proč je tUeba provEUit vymezení ÚSES a jak se zmEnily podmínky pro jeho 
dosavadní vymezení. 
h. Zásady územního rozvoje musí z hlediska celomEstského koordinovat územní 
rozvoj všech mEstských částí a stanovit pUesné podmínky pro rozhodování v 
území. Tyto podmínky musí být stanoveny za spolupráce s mEstskými částmi. 
i. Zásady územního rozvoje musí v tEchto všech výše uvedených oblastech plnit i 
koordinační roli ve vztahu k území StUedočeského kraje. Ve zprávE chybí 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
K jednotlivým bod]m dále uvádíme: 
ůd. aě ObecnE jsou tyto požadavky uvedeny v kapitole Ň. 
ůd. bě ZUR nemohou ve své míUe podrobnosti pUedepisovat konkrétní požadavky 
na koncepci rozvoje bydlení v podmínkách pro další rozhodování. ZÚR jsou 
závazné pro poUizování a vydání územních plán], regulačních plán] a pro 
rozhodování v území Ě§ ň6 odst.5 SZě 
ůd. cě ůdaptace na zmEnu klimatu a dílčí oborové politiky jsou respektovány a 
ZÚR je zohledOují. 
ůd. dě Dopravní problematika je ZÚR Uešena - kapitola 5. VypuštEní požadavku 
preference hromadné dopravy v podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci - 
územním plánu z d]vod] že ÚP Ueší koncepčnE všechny zp]soby dopravy. Jde o 
obecnou zásadu uvedenou v kapitole Ň. 
ůd. eě Systém zelenE je ZÚR chránEn. Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, 
bude provEUen rozsah a celková koncepce oblastí. 
ůd. fě ZÚR Ueší uvedenou problematiku obecnE v kapitole Ň a dále také u 
jednotlivých rozvojových a transformačních oblasti v podmínkách pro následné 
rozhodování o zmEnách v území. 
ůd. gě Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 
ůd. hě Postavení mEstských části je stanoveno zákonem o hl. m. Praze a 
specifikováno ve Statutu hl. m. Prahy. 
ůd. iě Koordinace se StUedočeským krajem probíhá a vyhodnocení koordinace se 
ZÚR StUedočeského kraje není pUedmEtem Zprávy. 
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informace o zmEnách v podmínkách rozvoje StUedočeského kraje a o tom, jaké 
dopady mají tyto zmEny ve StUedočeském kraji na území hl. m. Prahy. 
 

312    Zelené Roztyly, z.s. Nesouhlas 4. Zpráva navrhuje podstatné zásahy do stávající podoby Zásad. Mj. se jedná o: 
a. Zrušení části Zásad s názvem „Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy“. 
Tato část je pUitom zásadní z hlediska koncepce územního rozvoje a ochrany 
hodnot v území. 
b. Ruší se bez jakéhokoli zd]vodnEní rozvojové oblasti zelenE. 
c. Má se provEUit systém ekologické stability území Ěbez uvedení d]vod]ě. 
d. Ruší se d]ležité požadavky na vybrané rozvojové a transformační oblasti Ěbez 
uvedení d]vod]ě. 
Ze Zprávy nijak nevyplývá, proč mají být Uešeny právE tyto části Zásad a jaké 
úvahy pUedcházely zpracování zprávy. 
 

 PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Uvedené navrhované zmEny byly navrženy s ohledem na zkušenosti s 
uplatOováním ZÚR. 
Ad. a) Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
ůd. bě Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
ůd. cě Do Zprávy bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny Ěaktualizaceě 
vymezení ÚSES. 
ůd. dě Požadavky v rozvojových a transformačních oblastech, jsou rušeny 
vzhledem k podrobnosti dokumentace ZÚR.  

312    Zelené Roztyly, z.s. Nesouhlas 5. Vzhledem k pUípravE Metropolitního plánu je nezbytné synchronizovat pUípravu 
obou dokument] a tento proces zd]vodnit. Zásady územního rozvoje nesmí být 
mEnEny podle potUeb Metropolitního plánu, což je patrné právE u zmEn 
navrhovaných u zelenE a u požadavku na provEUení ÚSES. U územního 
plánování platí hierarchie opačná – Metropolitní plán musí respektovat koncepci 
Zásad. Jsou to právE Zásady, které mají roli koordinační a které musí stanovit 
základní principy rozhodování v území, které pak musí být nižšími úrovnEmi 
plánování respektovány. Hrubé zásahy do stávající koncepce mohou vést k 
rozpor]m pUedevším s dotčenými orgány. Pokud současnE dojde na základE 
aktualizace k takovému zásahu do koncepce, který lze považovat za nový návrh 
Zásad, je to tUeba jako nový návrh Uešit, jiný postup m]že být nezákonný. Ve 
zprávE není uvedeno, jak bude požadavek na zajištEní návaznosti obou 
dokument] ĚZásad a metropolitního plánuě zajištEn časovE v pUípadE, kdy dojde k 
pr]tah]m s poUízením a schválením pUípadné aktualizace Zásad. Pr]tahy lze 
pUitom vzhledem k vážnosti zásah] do stávající koncepce a podoby Zásad 
územního rozvoje očekávat. StejnE tak lze očekávat napadení ůktualizace u 
soudu. 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka se netýká obsahu Zprávy. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy. 
Hl. m. Praha, obdobnE jako i jiná mEsta v ČR, má zUízenou pUíspEvkovou 
organizaci, pro zpracování ÚPD a strategických a koncepčních dokument] mEsta. 
Proto v pUípadE hl. m. Prahy platí, že ÚPD zpracovává IPR Praha, pUíspEvková 
organizace zUízená hl. m. Prahou. Z tohoto d]vodu je kontinuita zaručena. Územní 
plán hl.m. Prahy - Metropolitní plán musí být s nadUazenou územnE plánovací 
dokumentací v souladu. 

312    Zelené Roztyly, z.s. Nesouhlas 6. Kapitola „Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR, vč. 
požadavk] na VVURÚ, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro 
zpracování nových ZÚR, vč. požadavk] na VVURÚ“ obsahuje konkrétní, ale 
nezd]vodnEné požadavky na aktualizaci Zásad. Veškeré tyto požadavky musí být 
pUedloženy jen jako návrh k dalšímu provEUení. Teprve na tomto základE musí být 
ovEUeno, jakým zp]sobem mají být Zásady pUepracovány, Zpráva nem]že cokoli 
pUedjímat.  

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka nebude akceptována. 
Vlastní zd]vodnEní navrženého Uešení Ěkonkrétních úprav textové a grafické částiě 
bude v souladu s platnými právními pUedpisy součástí návrhové dokumentace 
ůktualizace ZÚR hl.m. Prahy, která vyplyne ze schválené Zprávy. 

312    Zelené Roztyly, z.s. Nesouhlas 7. Ochrana ÚSES musí být v Zásadách územního rozvoje zachována. V kapitole 
eě Zprávy o uplatOování ZÚR hl. m. Prahy v bodE 7 se k nutnosti provEUení 
vymezení ÚSES uvádí, že je nutné uvést vymezení systému ÚSES do souladu „s 
legislativním rámcem, oborovými metodikami a reálnými podmínkami v území“. 
Zpráva musí pUesnE uvést, v čem je tedy nyní nesoulad. Tuto pUipomínku 
považujeme za zvláštE d]ležitou, nebo[ tlak na úpravu Zásad územního rozvoje 
p]sobí dojmem snahy o zahlazení problému, který se v souvislosti s vymezením 
ÚSES objevil v návrhu Metropolitního plánu Ěa který vyvolal nesoulad návrhu 
Metropolitního plánu se Zásadamiě. Celou snahu o „provEUení vymezení ÚSES“ 
tedy považujeme za snahu o obcházení dosavadního vymezení ÚSES. 

 PUipomínka bude částečnE akceptována. 
Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. 

312    Zelené Roztyly, z.s. Nesouhlas Ř. Nesouhlasíme taktéž s bodem Ř kapitoly eě. Zde se požaduje upUesnEní 
územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot s tím, že tyto podmínky budou „upraveny s ohledem na 
požadavek hospodárného a intenzivního využití zastavEného území s d]razem na 
využití ploch brownfields a ploch pUestavby a s ohledem na požadavek omezit 
rozšiUování zastavitelného území do krajiny”. Požadujeme, aby vše bylo konkrétnE 
a nezpochybnitelnE zd]vodnEno, pUedevším potUeba intenzivního využití 
zastavEného území. Také tento požadavek se zdá být požadavkem na legitimizaci 
požadavk] Metropolitního plánu. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Ve ZprávE není uvedeno, že existující koncepce ochrany hodnot v platných ZÚR 
hl. m. Prahy je nedostatečná a bude tudíž mEnEna. 
V tomto bodu se jedná pouze o úpravu kapitoly Ř - UpUesnEní územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje pUírodních, kulturních a civilizačních hodnot v platných 
ZÚR, vzhledem k podrobnosti dokumentace ZÚR, s využitím ůktualizace ÚůP a 
také v d]sledku revize Kapitoly Ň. Nejedná se o zmEnu koncepce, ale pouze o 
formulační úpravu. 

312    Zelené Roztyly, z.s. Nesouhlas ř. StejnE tak požadujeme, aby byly pUesnE zd]vodnEno, v čem se zmEnily 
podmínky ve vztahu k Evropské úmluvE o krajinE. ĚKapitola eě, bod ř. Zprávy. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Vzhledem k nové metodice - Metodika pro poUizování a zpracování zásad 
územního rozvoje v kontextu Evropské úmluvy o krajinE ĚČZÚ v Praze, Fakulta 
životního prostUedí; 6.1.Ň014ě- je v návrhu Zprávy navržena aktualizace pUíslušné 
kapitoly 9. 

312    Zelené Roztyly, z.s. Nesouhlas 10. PodobnE požadujeme pUesné zd]vodnEní zmEny podmínek, které vyžadují 
provEUení veUejnE prospEšných opatUení a veUejnE prospEšných staveb a 
požadujeme, aby bylo jasnE konstatováno, kterých VPO a VPS se zmEny týkají 
Ěbod 10 kapitoly eě Zprávyě. 

 PUipomínka bude částečnE akceptována. 
VPS budou odstranEny u již realizovaných prvk] dopravní infrastruktury napU. 
prodloužení metra trasy ů do Motola - Z/50Ň/DM. U prvk] technické infrastruktury -  
bude grafické vymezení prvk] VPS upraveno, dle aktuálních podklad]. 
VPO budou upraveny v celé kapitole ÚSES, dle nového vymezení. 

312    Zelené Roztyly, z.s. Nesouhlas 11. Požadujeme pUesnE a konkrétnE zhodnotit a zd]vodnit veškeré zmEny, které 
se týkají rozvojových oblastí v bodech, které se týkají zmEn v rozvojových a 
transformačních oblastech, zejm. v podmínkách pro další rozhodování a v úkolech 
pro podrobnEjší územnE plánovací dokumentaci. ĚnapU. jde o vypuštEní 
požadavk] na preferenci hromadné dopravy a Uešení odtokových pomEr]ě.  

 PUipomínka nebude akceptována. 
Požadavky v rozvojových a transformačních oblastech, jsou rušeny vzhledem k 
podrobnosti dokumentace ZÚR. 
K preferenci hromadné dopravy: PodrobnEjší územnE plánovací dokumentace - 
územní plán Ueší koncepčnE všechny zp]soby dopravy. Jde o obecnou zásadu 
uvedenou v kapitole 2. 
K Uešení odtokových pomEr]: Požadavky na Uešení povrchového odtoku 
srážkových vod a na Uešení protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či 
nestavebního charakteruě budou obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných 
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požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou opakovány v rámci jednotlivých rozvojových 
a transformačních oblastech.  

312    Zelené Roztyly, z.s. Nesouhlas 1Ň. Požadujeme Uádné zd]vodnEní zásah] do Specifické oblasti celomEstského 
centra.  

 PUipomínka nebude akceptována. 
Vymezení celomEstského centra je chápáno jako vymezení hierarchicky 
nejvyššího centra, které by mElo v čase nar]stat co do kvality i kvantity rozvoje 
Prahy. CelomEstské centrum nelze vnímat v Ň1. století úzce, tedy jen jako 
Pražskou památkovou rezervaci a tEsnE pUilehlá území. S rozvojem Prahy i po 
roce 1řŘř narostl počet obyvatel, dojíždEjících i student], kteUí zpravidla využívají 
právE centrum mEsta. K odlehčení tlaku na rozvoj uvnitU PPR je potUeba učinit 
nEkolik krok], mezi které patUí i rozšíUení celomEstského centra. Tím ale není 
porušena polycentričnost mEsta - resp. rozvoj lokálních center s místní 
vybaveností. Jedná se o podporu kvalitní transformace s cílem zajištEní 
adekvátních služeb pro hlavní mEsto jako celek a tím ke zlepšení živote jeho 
obyvatel i návštEvník], v souladu s principy udržitelného rozvoje. 
 

312    Zelené Roztyly, z.s. Nesouhlas 1ň. Požadujeme, aby bylo UádnE zd]vodnEno vypuštEní rozvojových oblastí 
zelenE. Nesouhlasíme s prostým zd]vodnEním, že jde o oblasti „lokálního 
významu“. 

 PUipomínka bude akceptována. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
 

312    Zelené Roztyly, z.s. Nesouhlas 14. Zpráva neuvádí jako nové skutečnosti vedoucí k poUízení další aktualizace 
Zásad územního rozvoje hl m. Prahy Ědále jen „ZÚR“ě. Mezi tyto skutečnosti 
počítáme pUedevším poUízení a schválení Strategického plánu hl. m. Prahy, dále 
pUípravu návrh Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou zmEnu, pUípravu 
ůkčního plánu snižování hluku aglomerace Praha a další analýzy, které mají 
sloužit jako podklad pro územnE plánovací dokumentaci. Zpráva také nereaguje 
UádnE na úkoly vyplývající z územnE analytických podklad] Ěa nejspíše také z 
jejich aktualizace Ň016ě, resp. se s tEmito prakticky nijak nevypoUádává a ani je 
nezmiOuje. Zpráva musí obsahovat jednotlivé úkoly a podmínky, které reagují na 
požadavky výše uvedených strategických dokument] a územnE analytických 
podklad]. 
Požadujeme, aby bylo UádnE zd]vodnEno, proč se ve ZprávE vychází pouze z 
Prognózy vývoje obyvatelstva území hl. m. Prahy, která je součástí analýzy 
Demografie, bydlení a veUejná vybavenost z roku Ň015. Vzhledem k tomu, že tato 
data budou jedním z významných podklad] kupU. pro umožnEní zástavby v 
budoucnu, požadujeme, aby byla konfrontována s jinými daty a aby byly veškerá 
pUijatá opatUení UádnE zd]vodnEna. ĚNapU. projekce obyvatelstva v krajích do roku 
Ň050, Český statistický úUadě. 
 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Nejedná se o novou skutečnost/podmínku. 
Strategický plán, neboli plán rozvoje obce je nástrojem majetkové politiky a 
oborových politik mEsta. 
Nejedná se o nový Strategický plán hl.m. Prahy ale o ůktualizaci Strategického 
plánu Ň00Ř. 
Z výstup] obsažených v aktualizaci Strategického plánu nevyplývá žádná nová 
podmínka, která by mEla být Uešena ůktualizací ZÚR hl.m. Prahy. 
Nový akční plán na snížení hluku není doposud schválen a z tohoto d]vodu na nEj 
nem]že Zpráva reagovat. ObecnE je hluková problematika obsažena v kapitole Ň 
ZÚR. 
 

312    Zelené Roztyly, z.s. Nesouhlas 15. Požadujeme, aby byla Zpráva i pUípadná aktualizace Zásad poUizována za 
úzké spolupráce s mEstskými částmi a aby byly využity veškeré podklady týkající 
se územního plánování Ězejm. tedy poUizování Metropolitního plánuě, které byly 
dosud od mEstských částí získány. JedinE takový postup bude v souladu se 
zásadou efektivnosti a hospodárnosti.  

 PUipomínka nebude akceptována. 
PoUizovatel neobdržel žádné požadavky MČ na aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy. 
Vzhledem k rozdílní podrobnosti ÚP a ZÚR není možné pUipomínky vznesené v 
rámci konzultací k novému Územnímu plánu hl.m. Prahy ĚMetropolitnímu plánuě 
použít k Zásadám územního rozvoje hl.m  Prahy. Tyto konzultace probíhaly nad 
rámec zákonem stanoveného postupu mezi zpracovatelem ÚPD a MČ, bez účasti 
poUizovatele. Tato jednání se týkala pouze návrhu Uešení Metropolitního plánu a 
byla mimo proces poUizování ÚPD. 

308    Žitný ZbynEk Nesouhlas Zpráva o uplatOování zásad územního rozvoje obsahuje závažné nedostatky.Není 
dostatečnE zd]vodnEna potUeba aktualizace ZÚR. Nejen podle zmEn v 
terminologii usuzujeme, že jediným motivem zmEn v ZÚR je snaha uvést je do 
souladu s pUipravovaným MPP, pUestože postup by mEl být opačný.  

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
Je postupováno v souladu s platnými právními pUedpisy a Zpráva je zpracovaná v 
souladu § ř vyhlášky č. 500/Ň006 Sb. o územnE analytických podkladech, územnE 
plánovací dokumentaci a zp]sobu evidence územnE plánovací činnosti. 
D]vod zpracování Zprávy a následné poUízení aktualizace ZÚR hl.m. Prahy na 
základE schválené Zprávy vyplývá z platných právních pUedpis] v souladu s § 4Ň 
odst. ň zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební 
zákoně v platném znEní: " Krajský úUad upraví návrh zprávy podle výsledk] 
projednání a pUedloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozdEji do 4 let po 
vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace." ůktualizace č. 1 
ZÚR hl.m. Prahy byla vydána opatUením obecné povahy č. 4ň/Ň014 usnesením 
č.41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 11.ř.Ň014. 

308    Žitný ZbynEk Nesouhlas K návrhu máme tyto pUipomínky, které považujeme za zásadní: 
1ě Zachovat kapitolu Obecné zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Obecné 
zásady obsahují základní principy pro rozhodování na celém území hlavního 
mEsta, nikoli pouze na vymezených plochách. Za obzvláštE nežádoucí 
považujeme rezignaci na obecné zásady zejména v oblasti urbanistické koncepce 
Ěkap. Ň.Ň.Ňě, dopravní infrastruktury ĚŇ.Ň.ňě, technické infrastruktury ĚŇ.Ň.4ě, 
ochrany kulturních hodnot ĚŇ.4.1ě, ochrany krajiny a mEstské zelenE, kterou 
považujeme za mimoUádnE ohroženou ĚŇ.4.Ňě, ochrany životního prostUedí ĚŇ.4.ňě. 

 Nejedná se o zásadní pUipomínku, dle ustanovení § 4Ň odst. Ň zákona č. 1Řň/Ň006 
Sb. o územním plánování a stavebním Uádu Ěstavební zákoně, v platném znEní, jde 
o pUipomínku. 
 
PUipomínka bude akceptována. 
Kapitola 2 - Obecné zásady územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR 
vypuštEna. Její text bude provEUen a upraven. 
Text kapitoly Ň obsahuje kromE obecných zásad i velmi podrobné a konkrétní 
požadavky. Obecné zásady odpovídající názvu kapitoly budou v textu ponechány, 
podrobnEjší požadavky budou pUesunuty do pUíslušných kapitol. 
 

308    Žitný ZbynEk Nesouhlas Ňě Požadujeme preferenci hromadné dopravy, a to jak obecnE, tak i v jednotlivých 
pUípadech, kde Zpráva navrhuje její vypuštEní. Požadujeme zachování preference 
hromadné a nemotorové dopravy ve všech pUípadech. Po zkušenostech s 
alarmující smogovou situací a trvale nevyhovujícím ovzduším zejména v okolí 
kapacitních komunikací bychom spíše od autor] Zprávy očekávali návrhy na 
posílení hromadné dopravy a podporu cyklodopravy. Úmyslné vypouštEní 
požadavk] na rozvoj a zkvalitOování hromadné dopravy považujeme za naprosto 
absurdní počínání. Tuto pUipomínku považujeme za mimoUádnE závažnou. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
PodrobnEjší územnE plánovací dokumentace - územní plán Ueší koncepčnE 
všechny zp]soby dopravy. Jde o obecnou zásadu uvedenou v kapitole Ň. 
 

308    Žitný ZbynEk Nesouhlas ňě Za naprosto nepUípustné dále považujeme rezignaci autor] Zprávy na 
zkvalitOování a udržování ÚSES a rozvoj celomEstského systému zelenE: 
Požadujeme navrácení všech vypuštEných bod] a zmEny v této oblasti pouze ve 

 PoUizovatel bere na vEdomí. 
PUipomínka bude částečnE akceptována. 
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smyslu rozšíUení, zkvalitnEní a dosažení plné funkčnosti ÚSES, jakož i zajištEní 
prostupnosti území a propojení celomEstského systému zelenE. 

Do Zprávy do kapitoly eě bod 7. bude doplnEno od]vodnEní nutnosti zmEny 
Ěaktualizaceě vymezení ÚSES. Vzhledem k tomu, že Kapitola Ň - Obecné zásady 
územního rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna, je uvedená 
problematika obecnE Uešena v bodu Ň.4.Ň 

308    Žitný ZbynEk Nesouhlas 4ě Požadujeme zachování termínu „celomEstský systém zelenE" a d]raznE 
odmítáme nahrazování „metropolitním" termínem „park". Jen tEžko lze všechny 
kvalitní plochy a prvky zelenE označit za parky a definování nových význam] 
považujeme za matoucí pro veUejnost a pro ochranu a rozvoj zelenE za 
potenciálnE ohrožující.  

 PUipomínka bude akceptována. 
Jak již bylo uvedeno vzhledem k tomu, že Kapitola 2 - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna, je uvedená problematika CSZ 
obecnE Uešena v bodu Ň.4.Ň. Termín CSZ je zachován. 

308    Žitný ZbynEk Nesouhlas 5ě NevypouštEt ochranu panoramatu, zejména v souvislosti s plánovanou 
výstavbou na pravém bUehu Vltavy a rozhodování v území v článku 4.5 . 
Požadujeme navrácení všech bod] týkajících se panoramatu Prahy a výškové 
hladiny zástavby. 

 PUipomínka bude akceptována částečnE. 
4.5.Údolní niva Vltavy a Berounky - f) text týkající se: „ochrana panoramatu mEsta" 
bude z kapitoly 4.5. odstranEn. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecnou zásadu 
bude uvedený text součástí kapitoly Ň - Obecné zásady. 
 

308    Žitný ZbynEk Nesouhlas 6ě: V čl. ň.Ň.4 zachovat v Úkolech pro podrobnEjší územnEplánovací dokumentaci 
bod dě týkající se retence srážkových vod.  

 PUipomínka nebude akceptována. 
Požadavky na Uešení povrchového odtoku a retence srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň a nebudou 
opakovány v rámci jednotlivých rozvojových a transformačních oblastí. 
ProtipovodOová opatUení ĚPPOě nestavebního charakteru jsou vhodná zejména v 
krajinE, uplatnit se mohou formou zachování dostatečné míry nezpevnEných ploch. 
V intenzivnEji zastavEných částech mEsta se uplatní spíše PPO stavebního 
charakteru Ědeš[ové zdrže apod.ě. 
 

308    Žitný ZbynEk Nesouhlas 7ě V čl. ň.4.1 zachovat termín celomEstský systém zelenE. Zachovat slova „Uešit" a 
„vyUešit" a nenahrazovat slovem „provEUit". Tešení území požadovat variantnE. V 
bodE dě Podmínek pro následné rozhodování o zmEnách v území požadujeme 
Uešení vedení ÚSES ve smyslu jeho rozšíUení a dosažení plné funkčnosti. 

 PUipomínka nebude akceptována. 
Jak již bylo uvedeno vzhledem k tomu, že Kapitola Ň - Obecné zásady územního 
rozvoje hl.m. Prahy nebude ze ZÚR vypuštEna, je uvedená problematika CSZ 
obecnE Uešena v bodu Ň.4.Ň. 
Jedná se pouze o úpravu formulace, není tím zamezeno Uešení ani vyUešení dané 
situace. Požadavky na Uešení povrchového odtoku srážkových vod a na Uešení 
protipovodOových opatUení Ěa[ už stavebního či nestavebního charakteruě budou 
obsaženy v souladu s PÚR v rámci obecných požadavk] v kapitole č. Ň. 
Územní plánování vytváUí územní podmínky, napU. pro naplnEní funkcí ÚSES, 
nedokáže však ovlivnit, zda, kdy a jakým zp]sobem k tomu dojde.  

308    Žitný ZbynEk Nesouhlas Řě Požadujeme, aby ZÚR i nadále v podmínkách pro rozhodování v území 
požadovaly respektovat okolní zástavbu, napU. eě Ěň.Ň.6ě  

 PUipomínka bude akceptována. 
V článku ň.Ň.6, v odstavci – Podmínky pro následné rozhodování o zmEnách v 
území  - nebude bod eě rušen. 
 

308    Žitný ZbynEk Nesouhlas řě Požadujeme zachování všech DEVÍTI vypuštEných rozvojových oblastí zelenE. 
Potenciální možnost zastavEní tEchto ploch je v pUíkrém rozporu s deklarovaným 
požadavkem nerozšiUování zástavby do krajiny.  

 PUipomínka bude akceptována. 
Rozvojové oblasti zelenE nebudou rušeny, bude provEUen rozsah a celková 
koncepce oblastí. 
 

 


