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Věc: Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného
orgánu státní správy dle § 47 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), k
Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 2440/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy
I. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posoudil výše uvedený návrh
zadání změny ÚP SÚ HMP a jako dotčený orgán státní správy podle § 47 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu sděluje, že z hlediska zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 289/1995
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a zákona
č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, v platném znění a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, vydává
toto stanovisko:
Z hlediska ochrany přírody a krajiny:
Ing. arch. Jaroslav Novák, tel: 236 004 437, e-mail: jaroslav.novak@praha.eu
Bez připomínek.
Z hlediska lesů:
Ing. Milan Fink, tel.: 236 004 237, e-mail: milan.fink@praha.eu
Bez připomínek.

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 00 Praha 1
tel.: Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157
e-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

Upozorňujeme, že v území vymezeném návrhem zadání změny se nachází lesní pozemek
s lesním porostem (parc. č. 171/1 k. ú. Krč).
Z hlediska ochrany ovzduší:
Ing. Jarmila Vyšínová, tel.: 236 004 440, e-mail: jarmila.vysinova@praha.eu
V rámci posuzované změny územního plánu je přesněji vymezen koridor trasy metra D v úseku
Pankrác – Depo Písnice i funkční využití okolí stanic (např. původně plánovaná stanice „Zálesí“
má být nahrazena stanicí „Nemocnice Krč“, v úseku Nové Dvory – Depo Písnice je doplněna
stanice Depo Písnice, v lokalitě Depo Písnice jsou vymezeny plochy pro celoměstsky významný
terminál příměstské BUS dopravy, apod.), a další změny.
Jelikož předložené změny již z podstaty věci nezahrnují žádné upřesňující kapacitní údaje, které
jsou ovšem pro posouzení věci z hlediska vlivů na ovzduší naprosto zásadní, orgán ochrany
ovzduší v tomto vyjádření spíše obecně upozorňuje na problémy kvality ovzduší v řešeném
území, které by mohly být limitujícím faktorem při návrhu budoucích záměrů v řešeném území.
Posuzovaná změna ÚP hl. m. Prahy, zahrnující poměrně velké území, z hlediska kvality ovzduší
zasahuje do území středně až silně zatížených (lokality blíž k centru, okolí významných
komunikací), i do území mírně zatížených (na okraji hl. města). Dle map pětiletých klouzavých
průměrů imisních koncentrací, publikovaných Českým hydrometeorologickým ústavem
(ČHMÚ, pětiletý průměr 2011 – 2015) nejsou řešená území s výjimkou ročních imisních
koncentrací benzo(a)pyrenu (B(a)P) zatížena nadlimitními koncentracemi sledovaných
znečišťujících látek, i když zejména u denních koncentrací PM10 se limitní hodnotě více či méně
přibližují. Roční imisní koncentrace B(a)P se v řešených územích pohybují v rozmezí hodnot 1 –
1,2 ng/m3.
Orgán ochrany ovzduší v souvislosti s nadlimitním zatížením některých dotčených území
ročními imisními koncentracemi B(a)P upozorňuje, že v těchto územích je nezbytné
při umisťování konkrétních (dílčích) záměrů v dalších fázích přípravy stavby zohlednit tuto
situaci a postupovat v souladu s platnou legislativou ochrany ovzduší i s Programem zlepšování
kvality ovzduší pro aglomeraci Praha - CZ01, který je hlavním koncepčním dokumentem
z hlediska ochrany ovzduší v Praze, s cílem snížení dopadů na kvalitu ovzduší, resp. zachování
alespoň stávající kvality ovzduší v příslušném území.
K návrhu změny ÚP hl. m. Prahy při zohlednění výše citovaných doporučení nemáme žádné
zásadní připomínky.
Z hlediska ochrany vod:
Ing. Jaromír Kačer, tel: 236 004 267, e-mail: jaromir.kacer@praha.eu
Předmětem změny je úprava časového horizontu, zpřesnění trasy metra D včetně stanic,
vestibulů a depa metra v rozsahu úseku Pankrác – Depo Písnice a vymezení veřejně prospěšné
stavby na celý úsek metra. Trasa s ohledem na rozsah stavby kříží četné sítě technické
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infrastruktury a vodní toky Písnický a Kunratický potok. Pro případné hodnocení ovlivnění sítí
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a vodních toků není rozhodující pouze samotné
trasování navržené dopravní stavby, ale její technické provedení. Posouzení vlivů stavby na
vodní toky, podzemní vody a vodohospodářskou infrastrukturu bude možné až v pokročilejších
stupních projektové přípravy. S navrženou změnou Z2440/00 souhlasíme.
Návrh zadání změny je z hlediska námi chráněných zájmů přípustný.
Z hlediska myslivosti:
Ing. Milan Fink, tel.: 236 004 237, e-mail: milan.fink@praha.eu
Bez připomínek.
II. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný správní úřad
podle ustanovení § 22 písm. b) a e) a § 23 odst. 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon), vydává ve smyslu § 47 odst. 3 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen SZ), ve znění pozdějších
předpisů, následující stanovisko:
Změna č. Z 2440/00 může mít významný vliv na životní prostředí a proto je nezbytné
provést její posouzení z hlediska jejích vlivů na životní prostředí a to v plném rozsahu dle
přílohy stavebního zákona.
Odůvodnění:
Záměr trasy metra D v úseku Pankrác – Depo Písnice byl zanesen ve vydaném opatření obecné
povahy č. 23/2012 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 16/4 ze dne 26. 4. 2012.
Opatření obecné povahy č. 23/2012 bylo v části týkající se předmětné změny zrušeno rozsudkem
Městského soudu v Praze č. j. 3A 48/2015 – 92 dne 22. 7. 2015. Následně podaná kasační
stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně byla zamítnuta.
O znovupořízení navržené změny rozhodlo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 24/23 dne
23. 2. 2017.
Opětovně předložená změna č. Z 2440/00, upřesňuje koridor trasy metra D v úseku Pankrác –
Depo Písnice včetně funkčního využití v okolí stanic a vyhlašuje veřejně prospěšnou stavbu
(dále jen VPS). Koridor metra v úseku Nové Dvory – Depo Písnice bude stabilizován a převeden
z územní rezervy do návrhu Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen
ÚP SÚ HMP).
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Koridor metra vyplývá z nadřazené územně plánovací dokumentace. V platném znění Zásad
územního rozvoje hl. m. Prahy (dále jen ZÚR) je vymezen koridor nové trasy metra D (úsek
Náměstí Míru – Nové Dvory – Depo Písnice) pro upřesnění v rámci územního plánu. V ZÚR je
záměr vymezen jako VPS Z/500/DM.
Navržená změna je umístěna v katastrálním území Kunratice, Libuš, Písnice, Kamýk, Krč,
Lhotka, Michle a Nusle. Předpokládaný rozsah navržené změny je až 1 575 491 m2. Předmětem
je změna časového horizontu a upřesnění trasy metra D včetně výstavby stanic, vestibulů a depa
metra. Návrhem změny bude v úseku Pankrác – Nové Dvory řešena náhrada původně plánované
stanice Zálesí stanicí Nemocnice Krč, s tím souvisí nutná transformace vymezení koridoru trasy
metra v návrhu ÚP SÚ HMP. V úseku Nové Dvory – Depo Písnice bude doplněna stanice Depo
Písnice a upraveno směrové vymezení koridoru trasy metra.
Předmětná koncepce obsahuje řadu námětů, mezi nimiž se vyskytují návrhy (například trasa
a depo metra, záchytné parkoviště a jiné) pro budoucí povolení záměru uvedených v příloze č. 1
k zákonu. Se zřetelem na příslušné naplnění rámce pro budoucí povolení záměru, rozsah
navržené změny (1 575 491 m2) a nezanedbatelný vliv na dotčené území a strategické
dokumenty týkající se životního prostředí došel OCP MHMP k závěru, že navržená změna může
mít významný vliv na životní prostředí.
S ohledem na výše uvedený závěr je nezbytné provést vyhodnocení vlivů na životní prostředí
zpracované na základě ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (dále jen SZ), v rozsahu přílohy SZ, osobou k tomu oprávněnou podle § 19
zákona.
Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění možný významný vliv koncepce na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti (viz stanovisko OCP MHMP č. j. MHMP 760694/2017 ze dne
12. 5. 2017).
Žádáme, aby požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byl uveden
v konečném znění zadání výše uvedené plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 47
odst. 3 SZ.
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Toto jsou stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazují žádná
případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních
předpisů a současně jsou vyjádřeními dle § 154 zákona.

v z. Ing. Jana Cibulková
RNDr. Štěpán K y j o v s k ý
ředitel odboru
Odbor ochrany prostředí
-podepsáno elektronicky-otisk úředního razítka-
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