
Zápis 

z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, 

konané ve středu 23. září 2020   

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu 

 

Předsedající:   Radomír Nepil 

 

Ověřovatel:    Bc. Martin Jedlička 

 

Zapisovatel:  Ing. Iveta Zikmundová, odd.architekta MČ Praha 8  

 
 

1. Jednání bylo zahájeno v 15,03 hod., přítomno je   8 členů komise, která je 

usnášeníschopná. 

 

2. Komise hlasovala o schválení ověřovatele  Bc. Martina Jedličky. 

   

     Výsledek hlasování:  pro     8  

                                        proti        0 

                                        zdržel se    0 

Ověřovatel byl  schválen. 

 

3. Komise hlasovala o schválení zapisovatele Ing. Ivety Zikmundové. 

   

     Výsledek hlasování:  pro        8 

                                        proti        0 

                                        zdržel se    0 

Zapisovatel byl  schválen. 

 

 

4. Komise hlasovala o programu jednání, včetně dozařazení čtyř bodů o prodeji/pronájmu 

pozemků a návrhu Ing. arch. Ondřeje Tučka o zařazení bodu „Postoj MČ k návrhu 

bytových domů na Bohnické návsi", který by byl zařazen jako poslední bod. Komise dále 

hlasovala o návrhu předsedy komise Radomíra Nepila, aby byly na začátek jednání 

předřazeny body 5.4, 5.6, 5.7, 5.8. 
 

      Výsledek hlasování:  pro             8 

                                        proti             0  

                                        zdržel se        0 

 

Program jednání byl i s navrženými změnami schválen. 

 

 

5. Diskuse k předmětu jednání komise: 

 

 

Na jednání přichází Bc. Tomáš Bína. 
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5.1   117/2020 

Vyjádření k podkladové studii pro změnu územního  plánu – Transformace pozemků 

bohnické farnosti, k.ú. Bohnice 

 

Žadatel: MČ Praha 8 (doplnění vlastního podnětu) 

 

Studii představili její autoři – Aulík, Fišer architekti s.r.o. Poté otevřel předseda komise 

Radomír Nepil diskuzi, ve které vystoupili Ing.arch. Lukáš Vacek, Ph.D., Radomír Nepil, Ing. 

arch. Ondřej Tuček, Doc.Ing. Bohumír Garlík, CSc., Jiří Vítek a Ing. Jan Prosa. Předseda 

komise Radomír Nepil navrhl následující závěr z jednání o této věci: 

 

Komise bere podkladovou studii na vědomí.  

 
Před projednáváním dalších tří bodů předseda komise Radomír Nepil navrhl, aby vhledem 

k tomu, že jde o sousedící oblasti a všechny tři podkladové studie zpracovávali stejní autoři – 

Archum Architekti – proběhl výklad a diskuze ke všem třem bodům společně. 

 

Studie představili její autoři – Archum architekti. Poté otevřel předseda komise Radomír 

Nepil diskuzi, ve které vystoupili Ing.arch. Lukáš Vacek, Ph.D., Radomír Nepil, Ing. arch. 

Ondřej Tuček a Doc.Ing. Bohumír Garlík, CSc. 

 

 

5.2      119/2020 

Vyjádření k podkladové studii na změnu územního plánu – Transformace zástavby 

podél ul. Prosecké, k.ú. Libeň 

Žadatel: MČ Praha 8 (doplnění vlastního podnětu) 

 

Předseda komise Radomír Nepil navrhl následující závěr z jednání o této věci: 

Komise bere podkladovou studii na vědomí.  

 

 

5.3    120/2020 

Vyjádření k podkladové studii na změnu územního plánu – Doplnění asanovaných 

bloků a transformace zástavby v okolí křížení ul. Prosecká a Čuprova, k.ú. Libeň 

 

Žadatel: MČ Praha 8 (doplnění vlastního podnětu) 

 

Předseda komise Radomír Nepil navrhl následující závěr z jednání o této věci: 

Komise bere podkladovou studii na vědomí.  

 

 

5.4     121/2020 

Vyjádření k podkladové studii na změnu územního plánu – Stabilizace lokality Labuťka 

v kontextu dostavby Městského okruhu, k.ú. Libeň 

 

Žadatel: MČ Praha 8 (doplnění vlastního podnětu) 
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Předseda komise Radomír Nepil navrhl následující závěr z jednání o této věci: 

Komise bere podkladovou studii na vědomí.  

 

 

 

5.5     116/2020 

Připomínky k 5. aktualizaci Zásad územního rozvoje 

 

Žadatel: MHMP odbor územního rozvoje 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal o úvodní komentář Ing. arch. Lukáše Vacka, Ph.D. a 

Ing. Ivetu Zikmundovou. Předseda komise Radomír Nepil poté otevřel diskuzi, v níž 

vystoupili Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D., Radomír Nepil, Ing. arch. Ondřej Tuček a Ing. arch. 

Lukáš Vacek, Ph.D. Předseda komise Radomír Nepil navrhl následující usnesení: 

 

 

Komise navrhuje souhlasit s navrženými připomínkami k Aktualizaci č. 5 Zásad 

územního rozvoje hl.m.Prahy. 

 
Výsledek hlasování:  pro        8   

                                   proti        0 

                                   zdržel se    1    

                                 

Usnesení bylo  schváleno. 

 

 

Před projednáváním dalších dvou bodů předseda komise Radomír Nepil navrhl, aby vzhledem 

k tomu, že v obou případech se jedná  o oblast Košinky, proběhl výklad a diskuze k oběma 

bodům společně. Předseda komise Radomír Nepil požádal o úvodní komentář Ing. arch. 

Lukáše Vacka, Ph.D. a Ing. Ivetu Zikmundovou. Předseda komise poté otevřel diskuzi, v níž 

vystoupili Ing. arch. Ondřej Tuček, Radomír Nepil  a Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D.  

 

 

5.6    78/2020 

Vyjádření k podkladové studii pro změnu územního plánu – Košinka, k.ú. Libeň 

 

Žadatel: MČ Praha 8 (doplnění vlastního podnětu) 

 

Předseda komise Radomír Nepil navrhl následující usnesení: 

 

Komise navrhuje souhlasit s podkladovou studií na změnu územního plánu Košinka, 

k.ú. Libeň. 

 
Výsledek hlasování:  pro          9   

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo  schváleno. 
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5.7     72/2020 

Vyjádření k urbanistické studii Na Košince, k.ú. Libeň 

 

Žadatel: právnická osoba 

 

Předseda komise Radomír Nepil navrhl následující usnesení: 

 

Komise navrhuje souhlasit se studií za podmínky, že pěší prostupnost parkem Grabovy 

vily zůstane zachována ve stávajícím stavu. 

 
Výsledek hlasování:  pro        9  

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo  schváleno. 

 

 

5.8       118/2020 

Vyjádření k doplnění podnětu na změnu územního plánu – Přesun areálu Ipodec, k.ú. 

Střížkov 

 

Žadatel: MČ Praha 8 (doplnění vlastního podnětu) 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal o úvodní komentář Ing. arch. Lukáše Vacka, Ph.D.  

Předseda komise poté otevřel diskuzi, v níž vystoupili Ing. arch. Ondřej Tuček a Ing. arch. 

Lukáš Vacek, Ph.D. Předseda komise Radomír Nepil navrhl následující usnesení: 

 

Komise navrhuje souhlasit s doplněním podnětu s tím, že Městská část jako žadatel o 

změnu územního plánu, jež je vedena jako podnět č. 549/2019 po zjištění všech známých 

skutečností v území a po seznámení se záměry HMP, které zvažuje tramvajové napojení 

P8 a Letňan variantně i ulicí K Zahradnictví, není schopna závazně předložit 

požadované dopravní napojení ulice K Zahradnictví a Cínoveckou v prostoru MÚK 

Cínovecká-Veselská-Kbelská. Proto MČ předkládá návrh ploch s rozdílným způsobem 

využití bez podkladové studie prověření dopravního napojení, a nechává případné 

napojení na řešení HMP, spojené se studií tramvajové trati. Pro zajištění záměru MČ, 

spočívající v přesunu areálu IPODEC považuje komise navržené řešení v příloze s 

omezením rozsahu změny za dostatečné a současně otevřené k zajištění celoměstských 

vazeb v budoucnu. 

 
Výsledek hlasování:  pro         9   

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo  schváleno. 
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Z jednání odchází Ing. Jan Prosa. 

 

5.9       122/2020 

Vyjádření k podkladové studii na změnu územního plánu – navýšení koeficientu využití 

kotelna Liberecká, k.ú. Libeň 

 

Žadatel: MČ Praha 8 (doplnění vlastního podnětu) 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal o úvodní komentář Ing. arch. Lukáše Vacka, Ph.D.  

Předseda komise poté otevřel diskuzi, v níž vystoupili Ing. arch. Ondřej Tuček a Ing. arch. 

Lukáš Vacek, Ph.D. Předseda komise Radomír Nepil navrhl následující usnesení: 

 

Komise navrhuje souhlasit s podkladovou studií na změnu územního plánu. 

 
Výsledek hlasování:  pro        8   

                                   proti       0 

                                   zdržel se  0    

                                 

Usnesení bylo  schváleno. 

 

 

5.10    115/2020 

Vyjádření k prodeji části pozemku (o výměře cca 190 m2) parc.č. 1121, k.ú. Čimice, při 

ul. Na Hranicích 

 

Žadatel: MHMP HOM 

               (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno: 4. 9. 2020 

 

Vyjádření odboru správy majetku: Výše uvedený pozemek není svěřen do správy  MČ 

Praha 8 a část určená k prodeji nesousedí s  pozemky, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 

8. Odbor správy majetku Úřadu Městské části Praha 8 nemá z majetkoprávních hledisek 

námitek k prodeji části pozemku parc. č. 1121 na k.ú. Čimice v Praze 8 ( při ul. Na 

Hranicích). 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem odkupu části pozemku č. parc. 1121, k. 

ú. Čimice, dle předloženého situačního zákresu, vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek se 

způsobem využití jako komunikace, na kterém se nachází stavba komunikace zatříděné jako 

místní komunikace III. tř. zásadně nesouhlasíme. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal o úvodní komentář Ing. Ivetu Zikmundovou.  

Předseda komise poté otevřel diskuzi. Předseda komise Radomír Nepil navrhl následující 

usnesení: 

 

 

Komise navrhuje nesouhlasit s prodejem části pozemku, protože se jedná o stávající 

veřejně dostupná parkovací místa, jichž je v dané lokalitě výrazný nedostatek. 
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Výsledek hlasování:  pro        8   

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Na jednání přichází Ing. Jan Prosa. 

 

 

 

5.11   112/2020 

Vyjádření k prodeji pozemků parc.č. 2591/30, 2591/86, oba na k.ú. Kobylisy, ul. Pod 

hvězdárnou 

 

Žadatel: MHMP HOM 

               (primární žadatel: právnická osoba) 

Podáno: 8. 9. 2020 

Vyjádření odboru správy majetku: Výše uvedené pozemky nejsou svěřeny do správy MČ 

Praha 8 a sousedí s pozemky, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 8. Odbor správy 

majetku Úřadu Městské části Praha 8 nemá z majetkoprávních hledisek k prodeji pozemků 

parc. 2591/30 a 2591/86 na k.ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Pod Hvězdárnou). 

Vyjádření odboru dopravy: S předloženým návrhem odprodeje pozemku č. parc. 2591/30 a 

2591/86, k. ú. Kobylisy, dle předloženého situačního zákresu, za předpokladu souhlasu 

správce sítí, přes pozemek vedoucích, a za předpokladu, že nedojde k jakémukoliv zásahu do 

zpevněné komunikace (chodníku), který se nachází na pozemku č. parc. 2591/74, k. ú. 

Kobylisy, souhlasíme. 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal o úvodní komentář Ing. Ivetu Zikmundovou.  

Předseda komise poté otevřel diskuzi. Předseda komise Radomír Nepil navrhl následující 

usnesení: 

 

Komise navrhuje souhlasit s prodejem pozemků. 

 

Výsledek hlasování:  pro       9   

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo  schváleno. 

 

 

5.12   124/2020 

Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku parc.č. 439/1 (o výměře cca 70 m2) na k.ú. 

Čimice, ul. Korycanská 

Žadatel: MHMP HOM  (primární žadatel: fyzická osoba) 

Podáno: 14. 9. 2020 
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Předseda komise Radomír Nepil požádal o úvodní komentář Ing. Ivetu Zikmundovou.  

Předseda komise poté otevřel diskuzi. Předseda komise Radomír Nepil navrhl následující 

usnesení: 

 

 

Komise navrhuje nesouhlasit s prodejem, ale souhlasit s pronájmem. Důvodem je to, že 

se v místě nachází dopravní značení a další prvky technické infrastruktury, které musí 

zůstat veřejně přístupné. 

 
Výsledek hlasování:  pro        8   

                                   proti        0 

                                   zdržel se   1    

                                 

Usnesení bylo  schváleno. 

 

5.13    125/2020 

Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku parc.č. 3872/1 (o výměře cca 248 m2) na k.ú. 

Libeň, ul. Pivovarnická 

 

Žadatel: MHMP HOM  (primární žadatel: právnické osoby) 

Podáno: 15. 9. 2020 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal o úvodní komentář Ing. Ivetu Zikmundovou.  

Předseda komise poté otevřel diskuzi. Předseda komise Radomír Nepil navrhl následující 

usnesení: 

 

Komise navrhuje nesouhlasit s prodejem části pozemku, protože jí není známo celkové 

řešení této oblasti. 

 
Výsledek hlasování:  pro        9   

                                   proti       0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo  schváleno. 

 

 

5.14   126/2020 

Žádost o vyjádření k pronájmu části pozemku parc.č. 602/4 (o výměře cca 36 m2) na k.ú. 

Kobylisy, ul. Klapkova 

 

Žadatel: MHMP HOM  (primární žadatel: fyzická osoba) 

Podáno: 14. 9. 2020 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal o úvodní komentář Ing. Ivetu Zikmundovou.  

Předseda komise poté otevřel diskuzi. Předseda komise Radomír Nepil navrhl následující 

usnesení: 
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Komise navrhuje nesouhlasit s pronájmem, protože se jedná o nekoncepční a nevhodné 

využití veřejného prostoru. 

 

Výsledek hlasování:  pro        9   

                                   proti        0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo  schváleno.  

 

 

5.15   127/2020 

Žádost o vyjádření k pronájmu části pozemku parc.č. 1018/1 (o výměře cca 4800  m2)  

na  k.ú. Čimice 

 

Žadatel: MHMP HOM  (primární žadatel: fyzická osoba) 

Podáno: 14. 9. 2020 

 

Předseda komise Radomír Nepil požádal o úvodní komentář Ing. Ivetu Zikmundovou.  

Předseda komise poté otevřel diskuzi. Předseda komise Radomír Nepil navrhl následující 

usnesení: 

 

Komise navrhuje souhlasit s pronájmem za podmínky, že výpovědní lhůta bude činit 

maximálně 6 měsíců. 

 

Výsledek hlasování:  pro       9   

                                   proti       0 

                                   zdržel se   0    

                                 

Usnesení bylo  schváleno.  

 

5.16    

Postoj MČ k návrhu bytových domů na Bohnické návsi 

Předseda komise Radomír Nepil informoval Ing.arch. Ondřeje Tučka, že samospráva MČ 

Praha 8 podala námitky do probíhajícího řízení. 

 

 

6. Pro informaci – další termíny jednání komise jsou následující:  14. října, 18. 

listopadu, 9. prosince 2020. 

 

7. Jednání bylo ukončeno v 17,40  hod. 
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Podpis předsedajícího:     …………………. 

 

Podpis ověřovatele:          …………………. 

 

Přílohy: připomínky k 5. aktualizaci ZUR 

               prezenční listina 

                

Rozdělovník:   -  členové komise – e-mailem 

                          -  pí Bc. A. Šibravová,  OKS – e-mailem 

 



Připomínky k S. aktualizaci ZUR

Účelem ZÚR v Praze je řešit základní požadavky na celkové účelné a hospodárné uspořádání území
hlavního města, upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot, vztahy takto definované základní struktury hlavního města k navazujícímu území
Středočeského kraje a koncepci celoměstsky (ve smyslu nadmístní, týkající se více městských částí) i
regionálně či republikově významné veřejné infrastruktury. ZÚR tak definují základní principy
koncepce uspořádání území hl. m. Prahy, která zdůvodňuje potřebu realizace konkrétních
celoměstsky, metropolitně a celostátně významných zásahů do uspořádání území hl. m. Prahy.

Úkolem ZÚR v Praze tak je vytvořit a stabilizovat podmínky pro realizaci celoměstsky, metropolitně
a celostátně významných staveb, zařízení a opatření. Tato role ZÚR je v Praze klíčová, protože je
projednávaná s výrazně menším okruhem účastníků, a s těmito účastníky v ZÚR nastavené podmínky
pak slouží jako procesní podpora pro vypořádávání připomínek, zásadních připomínek a námitek při
projednávání podrobnějších nástrojů územního plánování. Zájmem hl. m. Prahy tak je, aby podmínky
a úkoly nastavené v ZÚR hl. m. Prahy byly v rámci možností co nejkonkrétnější.

K aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy je přitom nutné přistupovat zároveň s vědomím, že ZÚR hl. m. Prahy
slouží v případě nejasností i k interpretaci regulativů územního plánu hlavního města Prahy,
posuzování vhodnosti změn územního plánu a, v případě, že nový územní (Metropolitní) plán Prahy
nebude pořízen do doby ukončení platnosti v současné době platného Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy, možná budou muset plnit roli předpisu pro rozhodování v území.

K aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy je zároveň třebapřistupovat s vědomím, že ZÚR hl. m. Prahy obstály při
soudních přezkumech. ZÚR hl. m. Prahy proto jsou stabilizujícím prvkem územního plánování hl. m.
Prahy, a proto není vhodné do nich zasahovat nad nezbytně nutnou míru.

Z výše uvedených důvodů je MČ Praha 8 toho názoru, že aktualizace č. S ZÚR hl. m. Prahy by měla vést
pouze k minimálním a přesvědčivě zdůvodněným změnám, jejichž cílem by mělo být zejména
zpřesnění v platných ZÚR hl. m. Prahy již kodifikovaných celoměstských koncepcí.

Proto v souladu s připomínkami, které uplatnila k návrhu Zprávy o uplatňování zásad územního
rozvoje v uplynulém období (říjen 2014 - březen 2017), uplatňuje následující připomínky k návrhu
aktualizace č. S ZÚR, a to tak, že odkazuje k navrhovanému znění textu ZÚR hl. m. po aktualizaci č. S.

OBECNĚ K FORMĚ AKTUALIZACE Č. S

Připomínka 1:

MČ Praha 8 doporučuje, aby aktualizace č. S ZÚR vycházela ze stávajícího členění ZÚR na kapitoly,
podkapitoly a jejich jednotlivé články, jak, mimo jiné, předpokládala Zpráva o uplatňování ZÚR
v kapitole e) ,,Požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR, vč. požadavků na VVURÚ,
je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování nových ZÚR, vč. požadavků na VVURŮ".

Odůvodnění:

Pf‘ipominky k 5. aktualizaci ZUR

Uéelem ZUR v Praze je Feéit za’kladni poiadavky na celkové L'Jéelné a hospodérné usporéda’ni Uzemi
hlavm’ho mésta, upresnéni Uzemnich podml'nek koncepce ochrany a rozvoje prirodnich, kulturnich a
civilizaénich hodnot, vztahy takto definované zékladm’ struktury hlavni'ho mésta k navazujl'cimu Uzemi
Stredoéeského kraje a koncepci celoméstsky (ve smyslu nadmistni, tykajici se vice méstskych (:a'sti) i
regionélné (‘Ei republikové vyznamné veFejné infrastruktury. ZUR tak definuji zékladni principy

koncepce uspora'déni Uzemi hl. m. Prahy, které zdflvodfiuje potrebu realizace konkrétnich
celoméstsky, metropolitné a celostétné vyznamm'lch zésahfl do usporédéni Uzeml’ hl. m. Prahy.

Ukolem ZUR v Praze tak je vytvorit a stabilizovat podminky pro realizaci celoméstsky, metropolitné
a celostétné snamnVch staveb, zarizeni a opatfem’. Tato role ZUR je v Praze kliéové, protoie je
projednévané s vyrazné menéim okruhem Uéastm’kfl, a s témito Uéastniky v ZUR nastavené podminky
pak slouii jako procesni podpora pro vypoFa’dévéni pfipominek, za’sadnich pripominek a némitek pFi
projednévéni podrobnéjéich néstrojfl Uzemnl'ho plénova’m’. Zéjmem hl. m. Prahy takje, aby podminky
a Okoly nastavené v ZUR hl. m. Prahy byly v ra’mci moinosti co nejkonkrétnéjél'.

K aktualizaci ZUR hl. m. Prahy je pritom nutné pristupovat zérovefi svédoml’m, 2e ZUR hl. m. Prahy
slouii v pripadé nejasnosti i k interpretaci regulativfi dzemniho plénu hlavm’ho mésta Prahy,
posuzovém’ vhodnosti zmén dzemniho plénu a, v pripadé, 2e novV Uzemni (Metropolitni) plén Prahy
nebude porizen do doby ukonéem’ platnosti vsouéasné dobé platného Uzemniho plénu sidelm’ho
Utvaru hlavniho mésta Prahy, moina’ budou muset plnit roli predpisu pro rozhodovénl’ v uzeml'.

K aktualizaci ZUR hl. m. Prahy je zérovefi treba pristupovat s védoml'm, ie ZUR hl. m. Prahy obstély pri
soudnl'ch pFezkumech. ZUR hl. m. Prahy proto jsou stabilizujicim prvkem Uzemm’ho pla’novém’ hl. m.

Prahy, a proto neni vhodné do nich zasahovat nad nezbytné nutnou miru.

Z vyée uvedenych dflvodfi je MC Praha 8 toho nézoru, ie aktualizace 6. 5 ZUR hl. m. Prahy by méla vést
pouze k minima’lnim a pfesvédéivé zdfivodnéa zméném, jejichi cilem by mélo byt zejména
zpresnéni v platny’ch ZUR hl. m. Prahy jii kodifikovan9ch celoméstsch koncepci.

Proto vsouladu spripominkami, které uplatnila k névrhu Zprévy o uplatfiovéni zésad Uzemniho

rozvoje v uplynulém obdobi (Fijen 2014 - brezen 2017), uplatfiuje nésledujici pfipominky k névrhu
aktualizace 6. 5 ZUR, a to tak, 2e odkazuje k navrhovanému znéni textu ZUR hl. m. po aktualizaci E. 5.

OBECNE K FORME AKTUALIZACE C. 5

Pripominka 1:

MC Praha 8 doporuéuje, aby aktualizace (E. S ZUR vychézela 2e stévajiciho élenéni ZUR na kapitoly,
podkapitoly a jejich jednotlivé éla’nky, jak, mimo jiné, predpoklédala Zpréva o uplatfiovéni ZUR
v kapitole e) ,,Poiadavky a podminky pro zpracovénl’ névrhu aktualizace ZUR, vé. poiadavkfl na VVURU,
je-li vyiadovéno, nebo poiadavky a podminky pro zpracova’m’ novy'lch ZUR, vé. poiadavkfl na VVURU”.

Oddvodném’:

Pf‘ipominky k 5. aktualizaci ZUR

Uéelem ZUR v Praze je Feéit za’kladni poiadavky na celkové L'Jéelné a hospodérné usporéda’ni Uzemi
hlavm’ho mésta, upresnéni Uzemnich podml'nek koncepce ochrany a rozvoje prirodnich, kulturnich a
civilizaénich hodnot, vztahy takto definované zékladm’ struktury hlavni'ho mésta k navazujl'cimu Uzemi
Stredoéeského kraje a koncepci celoméstsky (ve smyslu nadmistni, tykajici se vice méstskych (:a'sti) i
regionélné (‘Ei republikové vyznamné veFejné infrastruktury. ZUR tak definuji zékladni principy

koncepce uspora'déni Uzemi hl. m. Prahy, které zdflvodfiuje potrebu realizace konkrétnich
celoméstsky, metropolitné a celostétné vyznamm'lch zésahfl do usporédéni Uzeml’ hl. m. Prahy.

Ukolem ZUR v Praze tak je vytvorit a stabilizovat podminky pro realizaci celoméstsky, metropolitné
a celostétné snamnVch staveb, zarizeni a opatfem’. Tato role ZUR je v Praze kliéové, protoie je
projednévané s vyrazné menéim okruhem Uéastm’kfl, a s témito Uéastniky v ZUR nastavené podminky
pak slouii jako procesni podpora pro vypoFa’dévéni pfipominek, za’sadnich pripominek a némitek pFi
projednévéni podrobnéjéich néstrojfl Uzemnl'ho plénova’m’. Zéjmem hl. m. Prahy takje, aby podminky
a Okoly nastavené v ZUR hl. m. Prahy byly v ra’mci moinosti co nejkonkrétnéjél'.

K aktualizaci ZUR hl. m. Prahy je pritom nutné pristupovat zérovefi svédoml’m, 2e ZUR hl. m. Prahy
slouii v pripadé nejasnosti i k interpretaci regulativfi dzemniho plénu hlavm’ho mésta Prahy,
posuzovém’ vhodnosti zmén dzemniho plénu a, v pripadé, 2e novV Uzemni (Metropolitni) plén Prahy
nebude porizen do doby ukonéem’ platnosti vsouéasné dobé platného Uzemniho plénu sidelm’ho
Utvaru hlavniho mésta Prahy, moina’ budou muset plnit roli predpisu pro rozhodovénl’ v uzeml'.

K aktualizaci ZUR hl. m. Prahy je zérovefi treba pristupovat s védoml'm, ie ZUR hl. m. Prahy obstély pri
soudnl'ch pFezkumech. ZUR hl. m. Prahy proto jsou stabilizujicim prvkem Uzemm’ho pla’novém’ hl. m.

Prahy, a proto neni vhodné do nich zasahovat nad nezbytné nutnou miru.

Z vyée uvedenych dflvodfi je MC Praha 8 toho nézoru, ie aktualizace 6. 5 ZUR hl. m. Prahy by méla vést
pouze k minima’lnim a pfesvédéivé zdfivodnéa zméném, jejichi cilem by mélo byt zejména
zpresnéni v platny’ch ZUR hl. m. Prahy jii kodifikovan9ch celoméstsch koncepci.

Proto vsouladu spripominkami, které uplatnila k névrhu Zprévy o uplatfiovéni zésad Uzemniho

rozvoje v uplynulém obdobi (Fijen 2014 - brezen 2017), uplatfiuje nésledujici pfipominky k névrhu
aktualizace 6. 5 ZUR, a to tak, 2e odkazuje k navrhovanému znéni textu ZUR hl. m. po aktualizaci E. 5.

OBECNE K FORME AKTUALIZACE C. 5

Pripominka 1:

MC Praha 8 doporuéuje, aby aktualizace (E. S ZUR vychézela 2e stévajiciho élenéni ZUR na kapitoly,
podkapitoly a jejich jednotlivé éla’nky, jak, mimo jiné, predpoklédala Zpréva o uplatfiovéni ZUR
v kapitole e) ,,Poiadavky a podminky pro zpracovénl’ névrhu aktualizace ZUR, vé. poiadavkfl na VVURU,
je-li vyiadovéno, nebo poiadavky a podminky pro zpracova’m’ novy'lch ZUR, vé. poiadavkfl na VVURU”.

Oddvodném’:



Navržené znění ZÚR hl. m. Prahy navozuje dojem, že se jedná o tak komplexní přepracování Zásad
územního rozvoje hl. m. Prahy, že se prakticky jedná o zcela nové opatření obecné povahy.. Celkové
přepracování prověřené struktury ZÚR hl. m. jednak znesnadňuje identifikaci faktických změn ZÚR hl.
m. Prahy a jednak podle názoru MČ tímto postupem hl. m. Praha zbytečně zvyšuje riziko soudního
přezkumu, zda se jedná o aktualizaci ZÚR nebo skryté pořízení zcela nových ZÚR.

MČ Praha 8 v této souvislosti upozorňuje na to, že souběžně s aktualizací č. 5 Zásad územního
rozvoje jsou pořizovány pro hl. m. Prahu klíčové aktualizace 6 (koridor železnice v úseku Dejvice
Veleslavín), 7 {dokončení městského okruhu v úseku Pel-Tyrolka - Košinka), 9 (dostavba
vodovodního řadu VDJ Chodová- Kyjský uzel) a 10 (úprava trasy vysokorychlostní trati Praha - Brno
- Běchovice), které z existující struktury ZÚR hl. m. Prahy vychází, a jejich zapracování do ZÚR hl. m.
Prahy po aktualizaci č. 5 nevyhnutelně způsobí procesní a právní obtíže.

Připomínka 2:

MČ Praha 8 požaduje, aby obsah přílohy č. 1 odůvodnění aktualizace č. S ZÚR hl. m. Prahy (změnový
text} souhlasil s přílohou č. 2 odůvodnění aktualizace č. S ZÚR hl. m. Prahy (úplné znění ZÚR hl. m.
Prahy po aktualizaci č.5} a s textovou částí (výrokem) návrhu aktualizace č. S ZÚR hl. m. Prahy.

Odůvodnění:

Změnový text ZÚR po aktualizaci č. 5 je vzhledem rozsahu aktualizace prakticky jediný nástroj pro
posouzení, jaké změny ZÚR hl. m. Prahy Aktualizace č. 5 navrhuje. Tisk k aktualizaci č. 5 a jeho přílohy
dostupné na adrese pořizovatele

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planov
ani/zasady_uzemniho_rozvoje_hmp/aktualne_porizovane_zur/index.html vykazuje z pohledu MČ
Praha 8 naprosto zásadní nedostatky.

Ve změnovém textu příl. č. 1 odůvodněníAktualizace však chybí celé kapitoly, případně nesedíjejich
formulace, a to ani v klíčových úvodních kapitolách ZÚR (např. definice pojmů; chybějící kap. a) 1.2;
nesoulad obsahu a názvů kap a) 1.1 a a) 1.3; nesoulad názvu kap. a) 2 a jejího obsahu (např. a) 2.3, a)
2.9), a podob.). Zároveň textová část návrhu aktualizace ZÚR č. 5 neobsahuje úpravy předmětných
částí výrokové části ZÚR hl. m. Prahy (v případě výše uvedených se jedná konkrétně o body 1. (který
obsahuje pouze název kapitoly, zatímco její obsah v bodě 125), 3 (který obsahuje název kapitoly,
zatímco její obsah je vypsaný v bodech 126 -129} a 4 (který stanovuje pouze reorganizaci kapitol, ale
nevěnuje se úpravám formulacíjednotlivých odstavců, a to ani v bodě 130, který obsahuje navrženou
finální podobu priorit územního plánování Prahy, ze kterého není zjevné, k jakým úpravám priorit
územního plánování Prahy došlo, a současně je zjevné, že k úpravám došlo.

Návrh Aktualizace č. 5 ZÚR obsahuje 666 výroků, úplné znění ZÚR po aktualizaci č. 5 má celkem 62
stran. Aktualizace č. 5 ZÚR tak v průměru navrhuje deset změn na jednu stranu textu. Bez pravdivého
změnového textu tak prakticky není možné vyhodnotit, k jakým změnám v textu výrokové části ZÚR
dochází a posoudit jejich význam.

Podle názoru MČ Praha 8 tento stav ohrožuje úspěšné pořízení aktualizace č. 5 ZÚR hl. m. Prahy,
protože výrok Aktualizace č. 5 ZÚR hl. m. Prahy není řádně odůvodněn.

Naeené znén/ ZUR hl. m. Prahy navozuje dojem, 28 se jedno 0 wk komp/exnl'pfepracovdnl’ Za'sad
azemm’ho rozvoje hl. m. Prahy, Ze 5e prakticky jedna’ o zce/a nové opatfeni obecné povahy. Ce/kove'
pr'epracovdn/provér’ené struktury ZUR hl. m. jednak znesnadr’ruje identif/kac/faktickych zmén ZUR hl.
m. Prahy a jednak pod/e ndzoru MC t/mto postupem hl. m. Praha zbyteéné zvy§uje riziko soudn/ho
pfezkumu, zda se jednd o aktua/izaci ZUR nebo skryté pofz’zen/zce/a novych ZUR.

M5 Praha 8 v te'to souvislosti upozorfiuje na to, 2‘9 soubéiné s aktualizaci c". 5 sad dzemniho
rozvoje jsou por'izovdny pro hl. m. Prahu klic'ové aktualizace 6 (koridor z'e/eznice v dseku Dejvice-
Veles/avin), 7 (dokonc'eni méstského okruhu v dseku Pel-Tyrolka — Ko§inka), 9 (dostavba
vodovodniho r'adu VDJ Chodovd — Kyjsky uzel) a 10 (dprava trasy vysokorychlostni trati Praha — Brno
— Béchovice), které z existujici struktury ZUR hl. m. Prahy vychdzi, a jejich zapracovdni do ZUR hl. m.
Prahy po aktualizaci E. 5 nevyhnutelné zpt‘isobi procesni a prdvm’ obtiie.

Pfigominka 2:

MC Praha 8 poéaduje, aby obsah pfilohy 6. 1 odOvodném’ aktualizace E. 5 ZUR hl. m. Prahy (zménovy'l
text) souhlasil s pfilohou 6. 2 odfivodném’ aktualizace 6. 5 ZUR hl. m. Prahy (L'Iplné znénl’ ZUR hl. m.
Prahy po aktualizaci 6.5) a s textovou Ea’sti (vy’rokem) na'vrhu aktualizace E. 5 ZUR hl. m. Prahy.

Odfivodnénl':

Zménovy text ZUR p0 aktualizaci E. 5 je vzh/edem rozsahu aktualizace prakticky jediny ndstroj pro
posouzenl', jaké zmény ZUR hl. m. Prahy Aktua/izace c". 5 navrhuje. Tisk k aktualizaci E. 5 a jeho pfilohy
dostupné na adrese pofizovatele

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_p/anov
ani/zasady_uzemniho_rozvoje_hmp/aktua/ne_porizovane_zur/index.htm/ vykazuje z pohledu M5
Praha 8 naprosto zdsadni nedostatky.

Ve zménovém textu pF/'/. 6. 1 odévodnén/Aktualizace v§ak chybi ce/é kapitoly, pf/padné nesedijejich
formulate, a to an/ v k/I'Eovych avodnl’ch kap/to/dch ZUR (napf. def/nice poi‘}; chybéj/c/ kap. a) 1.2;
nesou/ad obsahu a ndzvfi kap a) 1.1 a a) 1.3; nesou/ad ndzvu kap. a) 2 ajejiho obsahu (napf. a) 2.3, a)
2.9), a podob. ). Zdrover'r textovd c'dst ndvrhu aktualizace ZUR c'. 5 neobsahuje dpravy pr'edmétnych
c'dsti vyrokové Edsti ZUR hl. m. Prahy (v pfl'padé vys'e uvedenych se jednd konkrétné 0 body 1. (ktery
obsahuje pouze ndzev kap/to/y, zat/mco jejl' obsah vbodé 125), 3 (ktery obsahuje ndzev kapito/y,
zatl’mco jeji obsah je vypsany v bodech 126 — 129) a 4 (ktery stanovuje pouze reorganizaci kap/tol, ole
nevénuje se Upravdm formu/aCI'jednot/ivych odstavcd, a to an/ v bodé 130, ktery obsahuje navrfenou
find/n/ podobu prior/t Uzemn/ho p/dnovdn/ Prahy, ze kterého nen/ zjevné, kjakYm Upravdm prior/t
Uzemn/ho p/dnovdni Prahy do§/0, a souéasné je zjevné, 28 k Upravdm do§/o.

Ndvrh Aktual/zace E. 5 ZUR obsahuje 666 vyrokfi, (Jp/né znéni ZUR po aktualizaci 5. 5 md ce/kem 62
stran. Aktua/izace 6. 5 ZUR tak v prfiméru navrhuje deset zmén na jednu stranu textu. Bez pravdivého
zménového textu tak prakticky nenl'moiné vyhodnotit, k jakym zméndm v textu vyrokové c'dsti ZUR
dochdzi a posouditjejich vyznam.

Pod/e ndzoru M5 Praha 8 tento stav ohroz'uje dspés'né por'izeni aktualizace E. 5 ZUR h]. m. Prahy,
protoz'e vyrok Aktualizace E. 5 ZUR hl. m. Prahy neni Fddné odt‘ivodnén.

Naeené znén/ ZUR hl. m. Prahy navozuje dojem, 28 se jedno 0 wk komp/exnl'pfepracovdnl’ Za'sad
azemm’ho rozvoje hl. m. Prahy, Ze 5e prakticky jedna’ o zce/a nové opatfeni obecné povahy. Ce/kove'
pr'epracovdn/provér’ené struktury ZUR hl. m. jednak znesnadr’ruje identif/kac/faktickych zmén ZUR hl.
m. Prahy a jednak pod/e ndzoru MC t/mto postupem hl. m. Praha zbyteéné zvy§uje riziko soudn/ho
pfezkumu, zda se jednd o aktua/izaci ZUR nebo skryté pofz’zen/zce/a novych ZUR.

M5 Praha 8 v te'to souvislosti upozorfiuje na to, 2‘9 soubéiné s aktualizaci c". 5 sad dzemniho
rozvoje jsou por'izovdny pro hl. m. Prahu klic'ové aktualizace 6 (koridor z'e/eznice v dseku Dejvice-
Veles/avin), 7 (dokonc'eni méstského okruhu v dseku Pel-Tyrolka — Ko§inka), 9 (dostavba
vodovodniho r'adu VDJ Chodovd — Kyjsky uzel) a 10 (dprava trasy vysokorychlostni trati Praha — Brno
— Béchovice), které z existujici struktury ZUR hl. m. Prahy vychdzi, a jejich zapracovdni do ZUR hl. m.
Prahy po aktualizaci E. 5 nevyhnutelné zpt‘isobi procesni a prdvm’ obtiie.

Pfigominka 2:

MC Praha 8 poéaduje, aby obsah pfilohy 6. 1 odOvodném’ aktualizace E. 5 ZUR hl. m. Prahy (zménovy'l
text) souhlasil s pfilohou 6. 2 odfivodném’ aktualizace 6. 5 ZUR hl. m. Prahy (L'Iplné znénl’ ZUR hl. m.
Prahy po aktualizaci 6.5) a s textovou Ea’sti (vy’rokem) na'vrhu aktualizace E. 5 ZUR hl. m. Prahy.

Odfivodnénl':

Zménovy text ZUR p0 aktualizaci E. 5 je vzh/edem rozsahu aktualizace prakticky jediny ndstroj pro
posouzenl', jaké zmény ZUR hl. m. Prahy Aktua/izace c". 5 navrhuje. Tisk k aktualizaci E. 5 a jeho pfilohy
dostupné na adrese pofizovatele

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_p/anov
ani/zasady_uzemniho_rozvoje_hmp/aktua/ne_porizovane_zur/index.htm/ vykazuje z pohledu M5
Praha 8 naprosto zdsadni nedostatky.

Ve zménovém textu pF/'/. 6. 1 odévodnén/Aktualizace v§ak chybi ce/é kapitoly, pf/padné nesedijejich
formulate, a to an/ v k/I'Eovych avodnl’ch kap/to/dch ZUR (napf. def/nice poi‘}; chybéj/c/ kap. a) 1.2;
nesou/ad obsahu a ndzvfi kap a) 1.1 a a) 1.3; nesou/ad ndzvu kap. a) 2 ajejiho obsahu (napf. a) 2.3, a)
2.9), a podob. ). Zdrover'r textovd c'dst ndvrhu aktualizace ZUR c'. 5 neobsahuje dpravy pr'edmétnych
c'dsti vyrokové Edsti ZUR hl. m. Prahy (v pfl'padé vys'e uvedenych se jednd konkrétné 0 body 1. (ktery
obsahuje pouze ndzev kap/to/y, zat/mco jejl' obsah vbodé 125), 3 (ktery obsahuje ndzev kapito/y,
zatl’mco jeji obsah je vypsany v bodech 126 — 129) a 4 (ktery stanovuje pouze reorganizaci kap/tol, ole
nevénuje se Upravdm formu/aCI'jednot/ivych odstavcd, a to an/ v bodé 130, ktery obsahuje navrfenou
find/n/ podobu prior/t Uzemn/ho p/dnovdn/ Prahy, ze kterého nen/ zjevné, kjakYm Upravdm prior/t
Uzemn/ho p/dnovdni Prahy do§/0, a souéasné je zjevné, 28 k Upravdm do§/o.

Ndvrh Aktual/zace E. 5 ZUR obsahuje 666 vyrokfi, (Jp/né znéni ZUR po aktualizaci 5. 5 md ce/kem 62
stran. Aktua/izace 6. 5 ZUR tak v prfiméru navrhuje deset zmén na jednu stranu textu. Bez pravdivého
zménového textu tak prakticky nenl'moiné vyhodnotit, k jakym zméndm v textu vyrokové c'dsti ZUR
dochdzi a posouditjejich vyznam.

Pod/e ndzoru M5 Praha 8 tento stav ohroz'uje dspés'né por'izeni aktualizace E. 5 ZUR h]. m. Prahy,
protoz'e vyrok Aktualizace E. 5 ZUR hl. m. Prahy neni Fddné odt‘ivodnén.



i 
Připomínka 3:

MČ Praha 8 požaduje, aby textová část odůvodnění Aktualizace č. S ZÚR hl. m. Prahy členěná po
jednotlivých číslovaných bodech výrokové části Aktualizace č. S obsahovala věcné důvody změn (tj.
aby odůvodňovala výrok aktualizace č. S).

Odůvodnění:

Textová část odůvodnění Aktualizace č. 5 ZÚR členěná po výrocích textové části aktualizace (tj. podle

bodů 1-666 textové části Aktualizace č. 5 ZÚR} až na výjimky neobsahuje věcné zdůvodnění přijatých

změn. Věcné odůvodnění úprav výrokové části ZÚR hl. m. Prahy je ve velmi hrubých obrysech

odůvodňováno po jednotlivých kapitolách úplného znění ZÚR hl. m. Prahy po aktualizaci č. 5.

Zvolené řešení jednak zpracovateli Aktualizace č. 5 ZÚR neumožňuje uvedení věcných důvodů pro

změnu jednotlivých výroků platných ZÚR hl. m. Prahy, jednak samosprávě MČ Praha 8 neumožňuje
pochopit důvody, které vedly k návrhu změn znění ZÚR hl. m. Prahy na jejím území a vést o těchto

změnách konstruktivní dialog.

Jako příklad si dovolujeme uvést případ úplného přepracování kapitoly 2 platných Zásad územního

rozvoje na příkladu kap 2.4. Ochrana kulturních, přírodních a civilizačních hodnot:

Zpráva o uplatňování ZÚR (kap. e/2): 11 Text této kapitoly bude prověřen a upraven v souladu s výsledky

vyhodnocení uplatněných připomínek viz. Příloha č. 1; Dále bude text této kapitoly upraven a bude

zohledňovat nejen obecné požadavky ve smyslu zákona 350/2012 Sb. (novela stavebního zákona),

platného znění vyhlášky č. 500/ 2006 Sb., ÚAP a PSP (týkající se podrobnosti toho, co ZÚR náleží,

vztahům k PSP a aktualizace ÚAP) ale také bude zohledňovat novely ostatních zákonů, které mají vliv

na územní plánování(. .. )"-> výrok 13. AZÚR {s.3}: .Nadpis podkapitoly 2.4 se zrušuje"--> odůvodnění

výroku 13. AZÚR (s. 43}: 11Při úpravě struktury ZÚR byly přesunuty všechny vnořené části textu.

Nadbytečný nadpis prázdné části se tedy zrušuje"=> příl. č. 1 Odůvodnění AZÚR (s. 10} celou kapitolu

2.4.1 označuje jako bez náhrady zrušenou -> výrok 14. (s.4}: 11Oddíl 2.4.1 se zrušuie." > odůvodnění

výroku 14. AZÚR (s.43} ,, Texty z kapitoly 2 nepřevedené do jiných kapitol se zrušují, protože

neodpovídají obsahu dle vyhl. 500/2006 Sb. v platném znění." -> §6 odst. 1 vyhl. 500/2006 Sb. 11{. •• )

Náležitosti obsahu zásad územního rozvoje, včetně jejich odůvodnění, jsou stanoveny v příloze č. 4 k

této vyhlášce. Pro zásady územního rozvoje hlavního města Prahy se použije příloha č. 4 k této vyhlášce

obdobně, nevylučuje-li to povaha věci."-> odd. I odst. 1 písm. e) příl. č. 4 vyhl. 500/2006 Sb.: ,,upřesnění

územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území

kraje"-> výroky a odůvodnění 618. - 631. (s. 37-38 výroku, s. 126 - 127 konstatují editace textu a

odkazují na komplexní zdůvodnění změn kap e}-> v kap. e) odůvodnění není lze nalézt konkrétní důvody

pro zrušení bodů kap. 2.4.1 a) - e}, 2.4.2 a) - d) a f) - i. Body a) - r) úkolů pro podrobnější územně

plánovací dokumentaci ruší argumentací, že ZÚR nemá zákonné zmocnění formulovat úkoly pro

podrobnější územně-plánovací dokumentaci, pro níž je na základě §36 odst. 5 závazná. V celém
postupu se nám nepodařilo nalézt jediný věcný argument, s nímž by bylo lze vést věcnou polemiku

(s výjimkou právního sporu o to, zda §36 odst. 5 zák. 183/2006 Sb. zmocňuje zásady územního rozvoje

ke stanovení úkolů pro podrobnější územně plánovací dokumentaci.

Odůvodnění cit: 11 V celém textu byly z kapitoly 2 odstraněny 11Úkoly pro podrobnější územně plánovací

dokumentaci", protože pro definování takových úkolů v dokumentaci zásad územního rozvoje není

žádné zákonné zmocnění"je podle názoru MČ chybné, protože odst. 5 §36 zák. 183/2006 Sb. naprosto

jednoznačně stanoví že 11Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních

Pfipominka 3:

MC Praha 8 poiaduje, aby textové Eést odfivodnéni Aktualizace E. 5 ZUR hl. m. Prahy élenéné po

jednotlivych éislovanVch bodech vyrokové éésti Aktualizace E. 5 obsahovala vécné dflvody zmén (tj.

aby odfivodfiovala eok aktualizace E. 5).

Odfivodnénr’:

Textovd Cost od0vodnénI'Aktua/izace 6. 5 ZUR élenénd po vyrocich textové 6dsti aktua/r‘zace (tj. pod/e

bodd 1-666 textové Edstl' Aktual/zace c". 5 ZUR) of no vyj/mky neobsahuje vécné zdfivodnénr’pr’ljatych

zmén. Vécné odflvodnén/ Uprav vyrokové Costi ZUR hl. m. Prahy je ve ve/m/ hrubych obrysech

odfivodfiova’no pojednot/ivych kapito/dch Up/ného zném’ZUR hl. m. Prahy po aktualizac/ E. 5.

Zvo/ené Fe§enfjednak zpracovate/i Aktua/izace 5. 5 ZUR neumoZfiu/e uveden/ vécnych dflvodd pro

zménu jednot/ivych vyrokt? p/atnych ZUR hl. m. Prahy, jednak somosprdvé MC Praha 8 neumoz'fiuje

pochopit dfivody, které vedly k ndvrhu zmén znénl’ ZUR hl. m. Prahy na jejim dzemi a vést o téchto

zméndch konstruktivni dialog.

Jako pfl'k/ad 5i dovo/ujeme uvést pr’l'pad u'p/ne'ho pr'epracovdni kap/to/y 2 platnych Za'sad Lizemniho

rozvoje no pfl’k/adu kap 2.4. Ochrana ku/turnich, pfl’rodnl'ch a civil/zac’n/ch hodnot:

Zprdva o uplatfiovdniZUR (kap. e/2): ,, Text te'to kap/to/y bude provéfen a upraven v sou/adu s vys/edky

vyhodnoceni up/atnénych pripoml'nek viz. Pfl'loha 5. 1,“ Dd/e bude text této kap/to/y upraven a bude

zoh/edfiovat nejen obecné poz’adavky ve smys/u zdkona 350/2012 Sb. (nove/a stavebnl'ho zdkona),

platného zném’ vyhld§ky 0. 500/ 2006 5b., UAP a P5P (tykajicf se podrobnost/ toho, co ZUR nd/eii,
vztahd’rm k PSP 0 aktua/I'zace UAP) ale také bude zoh/edriovat nove/y ostatm’ch zc'lkom}, které maji v/iv

na Uzemnl'p/dnovdni (...)” -> vyrok 13. AZUR (5.3): ,,Nadpis podkapito/y 2.4 5e zrus'uje” —> odfivodnén/

vyroku 13. AZUR (s. 43): ,,Pf/ Upravé struktury ZUR by/y pfesunuty v§echny vnofené Edsti textu.

Nadbyteény nadpis prdzdné cvdsti se tedy zru§uje”—> pfl'l. 6. 1 Odfivodnén/AZUR (s. 10) ce/ou kapito/u

2.4.1 oznac'uje jako bez ndhrady zrus'enou —> vyrok 14. (3.4): ,,Oddi/ 2.4.1 5e zru§uje.” -> odévodnénf

vyroku 14. AZUR (5.43) ,,Texty z kap/to/y 2 nepfevedené do jinych kap/’to/ se zru§uj/, protoz'e

neodpovidajr’ obsahu d/e vyhl. 500/2006 Sb. vp/atne’m znénl’.” —> §6 odst. 1 vyhl. 500/2006 Sb. ,,(...)

NdleZ/tosti obsahu za’sod Uzemniho rozvoje, véetné jej/‘ch odi’rvodnéni, jsou stanoveny v pfl'loze E. 4 k

této vyh/déce. Pro zdsady Uzemn/ho rozvoje h/avniho mésta Prahy se pouiije pr'r’loha 6. 4 k této vyh/d§ce

obdobné, nevy/uc’uje—li to povaha véci. ” -> odd. lodst. 1 pism. e) pF/'/. 5. 4 vyhl. 500/2006 5b.: ,,upr'esnéni

Uzemnich podmr’nek koncepce ochrany a rozvoje pfl’rodnl’ch, ku/turn/ch a civilizaén/Ch hodnot dzem/

kraje” -> vyroky a oddvodnén/ 618. — 631. (5. 37-38 vyroku, 5. 126 — 127 konstatuji editace textu a

odkazuj/na komp/exnl'zddvodnénl’zmén kap e) —> v kap. e) odfivodnén/nen/lze nalézt konkrétnidflvody

pro zrus’eni bodfi kap. 2.4.1 0) — e), 2.4.2 o) — d) a f) — /. Body 0') — r) aka/d pro podrobnéjs’i Uzemné

p/dnovaci dokumentaci rusV' argumentaci, Ze ZUR nema’ zdkonné zmocnéni formu/ovat dko/y pro

podrobnéjsV' Uzemné-p/dnovoci dokumentaci, pro n/z“ je no zdk/adé §36 odst. 5 zdvaznd. Vcelém

postupu se ndm nepodafilo nalézt jediny vécny argument, 5 nimz' by bylo lze vést vécnou polemiku

(s vyjimkou prdvn/ho sporu o to, zda §36 odst. 5 zdk. 183/2006 Sb. zmocriuje zdsady Uzemniho rozvoje
v-VI

Odfivodnéni cit: ,,V ce/ém textu by/y z kap/to/y 2 odstranény ,,Ukoly pro podrobnéjsvi L'Izemné p/dnovac/

dokumentaci”, protoie pro definova’ni takovych aka/CI v dokumentaci zdsad Uzemnl'ho rozvoje nem’

z'ddné zdkonné zmocnéni”je pod/e ndzoru MC chybne’, protoée odst. 5 §36 zdk. 183/2006 Sb. naprosto

jednoznafné stanov1’2e ,,sady Uzemnl’ho rozvoje jsou zdvazne’ pro pofizovdni a vyddvdn/ Uzemnl’ch

Pfipominka 3:

MC Praha 8 poiaduje, aby textové Eést odfivodnéni Aktualizace E. 5 ZUR hl. m. Prahy élenéné po

jednotlivych éislovanVch bodech vyrokové éésti Aktualizace E. 5 obsahovala vécné dflvody zmén (tj.

aby odfivodfiovala eok aktualizace E. 5).

Odfivodnénr’:

Textovd Cost od0vodnénI'Aktua/izace 6. 5 ZUR élenénd po vyrocich textové 6dsti aktua/r‘zace (tj. pod/e

bodd 1-666 textové Edstl' Aktual/zace c". 5 ZUR) of no vyj/mky neobsahuje vécné zdfivodnénr’pr’ljatych

zmén. Vécné odflvodnén/ Uprav vyrokové Costi ZUR hl. m. Prahy je ve ve/m/ hrubych obrysech

odfivodfiova’no pojednot/ivych kapito/dch Up/ného zném’ZUR hl. m. Prahy po aktualizac/ E. 5.

Zvo/ené Fe§enfjednak zpracovate/i Aktua/izace 5. 5 ZUR neumoZfiu/e uveden/ vécnych dflvodd pro

zménu jednot/ivych vyrokt? p/atnych ZUR hl. m. Prahy, jednak somosprdvé MC Praha 8 neumoz'fiuje

pochopit dfivody, které vedly k ndvrhu zmén znénl’ ZUR hl. m. Prahy na jejim dzemi a vést o téchto

zméndch konstruktivni dialog.

Jako pfl'k/ad 5i dovo/ujeme uvést pr’l'pad u'p/ne'ho pr'epracovdni kap/to/y 2 platnych Za'sad Lizemniho

rozvoje no pfl’k/adu kap 2.4. Ochrana ku/turnich, pfl’rodnl'ch a civil/zac’n/ch hodnot:

Zprdva o uplatfiovdniZUR (kap. e/2): ,, Text te'to kap/to/y bude provéfen a upraven v sou/adu s vys/edky

vyhodnoceni up/atnénych pripoml'nek viz. Pfl'loha 5. 1,“ Dd/e bude text této kap/to/y upraven a bude

zoh/edfiovat nejen obecné poz’adavky ve smys/u zdkona 350/2012 Sb. (nove/a stavebnl'ho zdkona),

platného zném’ vyhld§ky 0. 500/ 2006 5b., UAP a P5P (tykajicf se podrobnost/ toho, co ZUR nd/eii,
vztahd’rm k PSP 0 aktua/I'zace UAP) ale také bude zoh/edriovat nove/y ostatm’ch zc'lkom}, které maji v/iv

na Uzemnl'p/dnovdni (...)” -> vyrok 13. AZUR (5.3): ,,Nadpis podkapito/y 2.4 5e zrus'uje” —> odfivodnén/

vyroku 13. AZUR (s. 43): ,,Pf/ Upravé struktury ZUR by/y pfesunuty v§echny vnofené Edsti textu.

Nadbyteény nadpis prdzdné cvdsti se tedy zru§uje”—> pfl'l. 6. 1 Odfivodnén/AZUR (s. 10) ce/ou kapito/u

2.4.1 oznac'uje jako bez ndhrady zrus'enou —> vyrok 14. (3.4): ,,Oddi/ 2.4.1 5e zru§uje.” -> odévodnénf

vyroku 14. AZUR (5.43) ,,Texty z kap/to/y 2 nepfevedené do jinych kap/’to/ se zru§uj/, protoz'e

neodpovidajr’ obsahu d/e vyhl. 500/2006 Sb. vp/atne’m znénl’.” —> §6 odst. 1 vyhl. 500/2006 Sb. ,,(...)

NdleZ/tosti obsahu za’sod Uzemniho rozvoje, véetné jej/‘ch odi’rvodnéni, jsou stanoveny v pfl'loze E. 4 k

této vyh/déce. Pro zdsady Uzemn/ho rozvoje h/avniho mésta Prahy se pouiije pr'r’loha 6. 4 k této vyh/d§ce

obdobné, nevy/uc’uje—li to povaha véci. ” -> odd. lodst. 1 pism. e) pF/'/. 5. 4 vyhl. 500/2006 5b.: ,,upr'esnéni

Uzemnich podmr’nek koncepce ochrany a rozvoje pfl’rodnl’ch, ku/turn/ch a civilizaén/Ch hodnot dzem/

kraje” -> vyroky a oddvodnén/ 618. — 631. (5. 37-38 vyroku, 5. 126 — 127 konstatuji editace textu a

odkazuj/na komp/exnl'zddvodnénl’zmén kap e) —> v kap. e) odfivodnén/nen/lze nalézt konkrétnidflvody

pro zrus’eni bodfi kap. 2.4.1 0) — e), 2.4.2 o) — d) a f) — /. Body 0') — r) aka/d pro podrobnéjs’i Uzemné

p/dnovaci dokumentaci rusV' argumentaci, Ze ZUR nema’ zdkonné zmocnéni formu/ovat dko/y pro

podrobnéjsV' Uzemné-p/dnovoci dokumentaci, pro n/z“ je no zdk/adé §36 odst. 5 zdvaznd. Vcelém

postupu se ndm nepodafilo nalézt jediny vécny argument, 5 nimz' by bylo lze vést vécnou polemiku

(s vyjimkou prdvn/ho sporu o to, zda §36 odst. 5 zdk. 183/2006 Sb. zmocriuje zdsady Uzemniho rozvoje
v-VI

Odfivodnéni cit: ,,V ce/ém textu by/y z kap/to/y 2 odstranény ,,Ukoly pro podrobnéjsvi L'Izemné p/dnovac/

dokumentaci”, protoie pro definova’ni takovych aka/CI v dokumentaci zdsad Uzemnl'ho rozvoje nem’

z'ddné zdkonné zmocnéni”je pod/e ndzoru MC chybne’, protoée odst. 5 §36 zdk. 183/2006 Sb. naprosto

jednoznafné stanov1’2e ,,sady Uzemnl’ho rozvoje jsou zdvazne’ pro pofizovdni a vyddvdn/ Uzemnl’ch



plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území." a proto jejich výroková část prakticky nemůže

obsahovat nic jiného, než úkoly pro podrobnější územně-plánovací dokumentaci a/nebo pro

rozhodování v území. Zjiných kapitol zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (viz. např. d) 2.1 Barrandov
Slivenec, případně jiné plochy a koridory ZÚR hl. m. Prahy) navíc zpracovatel odstranění .úkolů pro
podrobnější územně-plánovací dokumentaci" nenavrhuje.

V kapitole d) 2 Rozvojové plochy (str. 22 Odůvodnění) není odůvodněno vynětí rozvojové oblasti R/1
Šterboholy - Dolní Měcholupy - Dubeč, vynětíje pouze konstatováno v tabulce záborů.

Podle názoru MČ Praha 8 tento stav ohrožuje úspěšné pořízení aktualizace č. 5 ZÚR hl. m. Prahy,
protože výrok Aktualizace č. 5 ZÚR hl. m. Prahy není řádně odůvodněn.

Připomínka 4:

MČ Praha 8 požaduje, aby formulace priorit územního plánování kraje (hl. m. Prahy) pro zajištění
udržitelného územního rozvoje byly členěny přehledně a zohledňovaly všechny tři pilíře udržitelného
rozvoje, tj. aby priority z kap a) 1.1 a a) 1.3. a a) 2 byly přímo požadavky kap. a) ,,Stanovení priorit
územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území včetně zohlednění priorit
stanovených v politice územního rozvoje" ZÚR hl. m. Prahy ve znění návrhu aktualizace č. S.

Odůvodnění:

Navržené rozčleněnípriorit územního plánování kraje (hl. m. Prahy) MČ považuje za matoucí, protože
priority vyjmenované v kap. a) naplňují různé pilíře udržitelného rozvoje (např. priorita a) 2 - 3 se
vztahuje ke všem pilířům udržitelného rozvoje, priorita a) 2 - 2 se vztahuje k environmentálnímu a
sociálnímu pilíři územního rozvoje, priorita a) 1.3 - a) se vztahuje k ekonomickému a sociálnímu pilíři
udržitelného rozvoje apod.).

Vzhledem k tomu, že jednotlivé konkrétní priority územního plánování kraje (hl. m. Prahy) obvykle
zároveň ovlivňují různé pilíře udržitelného rozvoje území hl. m. Prahy najednou, považujeme jejich
arbitrární členění na „Účelné a hospodárné uspořádání Prahy ve světle tří pilířů udržitelného rozvoje"
a „Priority územního plánování Prahy" územního plánování za nepraktické, mimo jiné i proto, že by
některé uživatele ZÚR hl. m. Prahy ve znění po aktualizaci č. 5 mohly uvádět v omyl, že ne všechny
vyjmenované priority se týkají územního plánování hl. m. Prahy.

Připomínka S:

MČ Praha 8 požaduje, aby dokumentace VVURÚ aktualizace č. S ZÚR hl. m. Prahy vyhodnocovala vlivy
návrhu aktualizace č. S ZÚR na udržitelný rozvoj území hl. m. Prahy adresně (viz přip. č. S), v rámci
možností konkrétně a metodicky transparentně (tj. aby provedla jasný rozbor jednotlivých
navrhovaných změn ZÚR hl. m. Prahy, jasně popsala metodiku, jakou byl rozbor těchto ustanovení
proveden, a aby součástí vyhodnocení byla uvedena míra (ne)určitosti výsledků hodnocení).

Odůvodnění:

MČ Praha 8 považuje za značně nešťastné, že VVURÚ aktualizace č. 5 ZÚR hl. m. Prahy klade až
neadekvátní pozornost na popis stavu jednotlivých složek udržitelného rozvoje území a souvisejících
strategiípro dosaženídílčích cílů pro zajištění udržitelného rozvoje hl. m. Prahy (cca 80 % textu VVURÚ}
a to na úkor komplexnosti posouzení vlastního návrhu aktualizace č. 5 ZÚR.

p/dné, regulaéni’ch p/a’nL‘i a pro rozhodovdni' v u’zemi’. ” a proto jejich vyrokova’ (fast prakticky nemfiieobsahovat nic jiného, nef Liko/y pro p0drobnéj5"i Lizemné—p/a’novaci dokumentaci a/nebo prorozhodovdni'v u’zemi. Z jinych kap/to/ zc’zsad Lizemni’ho rozvoje hl. m. Prahy (viz. napf. d) 2.1 Barrandov—Slivenec, pfipadné jiné p/ochy a koridory ZUR hl. m. Prahy) navr’c zpracovate/ odstranéni',,LJko/L‘i pro
podrobnéj§/' Lizemné—p/dnovaci dokumentaci” nenavrhuje.

Vkapito/e d) 2 Rozvojové p/ochy (str. 22 Odijvodnéni') neni’ odt‘ivodnéno vynét/ rozvojové ob/asti R/J
§terboholy — Do/ni Mécho/upy — Dubecfi vyne’t/je pouze konstatovdno v tabu/ce zdborfi.
Pod/e ndzoru M5 Praha 8 tento stav ohroiuje Uspés'né poFizeni aktualizace 6. 5 ZUR hl. m. Prahy,protoz'e vyrok Aktualizace E. 5 ZUR hl. m. Prahy neni Fddné odfivodne'n.

PFigominka 4:

MC Praha 8 poiaduje, aby formuiace priorit uzemniho plénovéni kraje (hl. m. Prahy) pro zaji§téniudriitelného Uzemniho rozvoje byly élenény prehledné a zohledfiovaly véechny tFi pilire udriitelnéhorozvoje, tj. aby priority 2 kap a) 1.1 a a) 1.3. a a) 2 byly primo poiadavky kap. a) ,,Stanoveni priorituzemniho plénovéni kraje pro zajiéténi udriiteiného rozvoje Uzemi véetné zohlednéni priorit
stanovenych v politice Uzemniho rozvoje” ZUR hl. m. Prahy ve znéni névrhu aktualizace (E. 5.
Odfivodnéni':

Navriene’ rozE/ene’ni priorit u’zemniho p/dnova'nl’ kraje (hl. m. Prahy) MC povaiuje za matouci, protofe
priority vyjmenované vkap. a) nap/fluji' rfizné pi/i’fe udriitelného rozvoje (napr'. prior/ta a) 2 — 3 sevztahuje ke v§em pi/I'fdm udrfite/ného rozvoje, prior/ta a) 2 — 2 5e vztahuje k environmentd/ni'mu a
socid/ni'mu pili’fi Lizemni'ho rozvoje, prior/ta a) 1.3 — a) se vztahuje k ekonomickému a socia’ln/mu pili’Fiudriite/ne’ho rozvoje apod.).

Vzh/edem k tomu, z’e jednot/ive' konkrétni' priority uzemni'ho p/dnovdni' kraje (hl. m. Prahy) obvyk/eza’roveri ov/ivriuji' rfizné pi/i'fe udrfite/ného rozvoje Lizemi' hl. m. Prahy najednou, povaéujeme jejicharbitra'rni' Elenén/ na ,,UEe/né a hospoddrne' uspofdddn/ Prahy ve svét/e ff] pi/i'Fi? udriite/ného rozvoje”
a ,,Priority Uzemni’ho p/a'novdni' Prahy” Uzemniho p/dnovdni za nepraktické, mimo jiné i proto, ie bynékteré uz'ivatele ZUR hl. m. Prahy ve znéni po aktualizaci E. 5 mohly uvddét v omyl, ie ne vs'echnyvyjmenované priority se tykaji dzemnl’ho pldnovdni hl. m. Prahy.

PFiQominka 5:

MC Praha 8 poiaduje, aby dokumentace VVURU aktualizace 6. 5 ZUR hl. m. Prahy vyhodnocovala vlivyna'vrhu aktualizace E. 5 ZUR na udriitelny rozvoj dzemi hl. m. Prahy adresné (viz prip. (‘3. 5), v rémcimoinosti konkrétné a metodicky transparentné (tj. aby provedla jasny rozbor jednotlivychnavrhovanych zmén ZUR hl. m. Prahy, jasné popsala metodiku, jakou byl rozbor téchto ustanoveniproveden, a aby souéa’sti vyhodnoceni byla uvedena mira (ne)uréitosti vysledkfii hodnoceni).
Odt‘i vodne’ni’:

MC Praha 8 povaéuje za znaéné ne§t’a$tné, z'e VVURU aktualizace 6. 5 ZUR hl. m. Prahy k/ade ofneadekvdtni' pozornost na pop/5 stavu jednot/ivych s/oz'ek udrfite/ného rozvoje Lizem/ a souviseji'c/chstrategiipro dosaz’en/di/é’ch c170 pro zajiiténl' udriite/ne’ho rozvoje hl. m. Prahy (cca 80 % textu VVURU)a to no dkor komplexnosti posouzenl' vlastniho ndvrhu aktualizace c'. 5 ZUR.

p/dné, regulaéni’ch p/a’nL‘i a pro rozhodovdni' v u’zemi’. ” a proto jejich vyrokova’ (fast prakticky nemfiieobsahovat nic jiného, nef Liko/y pro p0drobnéj5"i Lizemné—p/a’novaci dokumentaci a/nebo prorozhodovdni'v u’zemi. Z jinych kap/to/ zc’zsad Lizemni’ho rozvoje hl. m. Prahy (viz. napf. d) 2.1 Barrandov—Slivenec, pfipadné jiné p/ochy a koridory ZUR hl. m. Prahy) navr’c zpracovate/ odstranéni',,LJko/L‘i pro
podrobnéj§/' Lizemné—p/dnovaci dokumentaci” nenavrhuje.

Vkapito/e d) 2 Rozvojové p/ochy (str. 22 Odijvodnéni') neni’ odt‘ivodnéno vynét/ rozvojové ob/asti R/J
§terboholy — Do/ni Mécho/upy — Dubecfi vyne’t/je pouze konstatovdno v tabu/ce zdborfi.
Pod/e ndzoru M5 Praha 8 tento stav ohroiuje Uspés'né poFizeni aktualizace 6. 5 ZUR hl. m. Prahy,protoz'e vyrok Aktualizace E. 5 ZUR hl. m. Prahy neni Fddné odfivodne'n.

PFigominka 4:

MC Praha 8 poiaduje, aby formuiace priorit uzemniho plénovéni kraje (hl. m. Prahy) pro zaji§téniudriitelného Uzemniho rozvoje byly élenény prehledné a zohledfiovaly véechny tFi pilire udriitelnéhorozvoje, tj. aby priority 2 kap a) 1.1 a a) 1.3. a a) 2 byly primo poiadavky kap. a) ,,Stanoveni priorituzemniho plénovéni kraje pro zajiéténi udriiteiného rozvoje Uzemi véetné zohlednéni priorit
stanovenych v politice Uzemniho rozvoje” ZUR hl. m. Prahy ve znéni névrhu aktualizace (E. 5.
Odfivodnéni':

Navriene’ rozE/ene’ni priorit u’zemniho p/dnova'nl’ kraje (hl. m. Prahy) MC povaiuje za matouci, protofe
priority vyjmenované vkap. a) nap/fluji' rfizné pi/i’fe udriitelného rozvoje (napr'. prior/ta a) 2 — 3 sevztahuje ke v§em pi/I'fdm udrfite/ného rozvoje, prior/ta a) 2 — 2 5e vztahuje k environmentd/ni'mu a
socid/ni'mu pili’fi Lizemni'ho rozvoje, prior/ta a) 1.3 — a) se vztahuje k ekonomickému a socia’ln/mu pili’Fiudriite/ne’ho rozvoje apod.).

Vzh/edem k tomu, z’e jednot/ive' konkrétni' priority uzemni'ho p/dnovdni' kraje (hl. m. Prahy) obvyk/eza’roveri ov/ivriuji' rfizné pi/i'fe udrfite/ného rozvoje Lizemi' hl. m. Prahy najednou, povaéujeme jejicharbitra'rni' Elenén/ na ,,UEe/né a hospoddrne' uspofdddn/ Prahy ve svét/e ff] pi/i'Fi? udriite/ného rozvoje”
a ,,Priority Uzemni’ho p/a'novdni' Prahy” Uzemniho p/dnovdni za nepraktické, mimo jiné i proto, ie bynékteré uz'ivatele ZUR hl. m. Prahy ve znéni po aktualizaci E. 5 mohly uvddét v omyl, ie ne vs'echnyvyjmenované priority se tykaji dzemnl’ho pldnovdni hl. m. Prahy.

PFiQominka 5:

MC Praha 8 poiaduje, aby dokumentace VVURU aktualizace 6. 5 ZUR hl. m. Prahy vyhodnocovala vlivyna'vrhu aktualizace E. 5 ZUR na udriitelny rozvoj dzemi hl. m. Prahy adresné (viz prip. (‘3. 5), v rémcimoinosti konkrétné a metodicky transparentné (tj. aby provedla jasny rozbor jednotlivychnavrhovanych zmén ZUR hl. m. Prahy, jasné popsala metodiku, jakou byl rozbor téchto ustanoveniproveden, a aby souéa’sti vyhodnoceni byla uvedena mira (ne)uréitosti vysledkfii hodnoceni).
Odt‘i vodne’ni’:

MC Praha 8 povaéuje za znaéné ne§t’a$tné, z'e VVURU aktualizace 6. 5 ZUR hl. m. Prahy k/ade ofneadekvdtni' pozornost na pop/5 stavu jednot/ivych s/oz'ek udrfite/ného rozvoje Lizem/ a souviseji'c/chstrategiipro dosaz’en/di/é’ch c170 pro zajiiténl' udriite/ne’ho rozvoje hl. m. Prahy (cca 80 % textu VVURU)a to no dkor komplexnosti posouzenl' vlastniho ndvrhu aktualizace c'. 5 ZUR.



j
Za hlavní obsahové nedostatky dokumentace VVURÚ pak MČ Praha 8 považuje zejména následující

oblasti:

a) VVURÚ bez dalšího přejímá předpoklady a kvalifikované odhady zpracovatele aktualizace č. 5
ZÚR hl. m. Prahy na budoucí způsoby využití jednotlivých lokalit a intenzity jejich využití, aniž

by při tom byla provedena alespoň základní oponentura metodiky jejich stanovení;

b) VVURÚ bez dalšího přejímá dopravní model poskytnutý zpracovatelem AZURS, jehož metodika

není ve VVURÚ (pravděpodobně z důvodu výše uvedeného bodu) objasněna;

c) VVURÚ zcela postrádá jakékoliv vyhodnocení způsobu zohlednění analyzovaných strategií ČR

a hl. m. Prahy v posuzované aktualizaci č. 5 ZÚR hl. m. Prahy a vnitřní konzistence vlastní

dokumentace aktualizace č. 5 ZÚR hl. m. Prahy (tj. zda-li navržené změny konkrétních

ustanovení platných ZÚR hl. m. Prahy usnadňují či naopak znesnadňují dosažení priorit

formulovaných v textu aktualizace č. 5 ZÚR hl. m. Prahy);

d) VVURÚ zcela rezignuje na vyhodnocení dopadů návrhu konkrétních opatření aktualizace č. 5

ZÚR hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území hl. m. Prahy, a to ve všech pilířích udržitelnosti.

e) WURÚ zcela rezignuje na vyhodnocení dopadů navržených změn platných ZÚR hl. m. Prahy

na institucionální prostředí hl. m. Prahy, a to včetně jejich dopadů na pořizování současně

pořizovaných aktualizací ZÚR hl. m. Prahy, na pořizování změn platného ÚP SÚ hl. m. Prahy,

na pořizování nového územního (metropolitního) plánu, délku stavebních a územních řízení,

prostředí pro realizaci strategických infrastrukturních investic hl. m. Prahy a tedy i na pružnost
realitního trhu při naplňování potřeb obyvate! a zaměstnavatelů v hl. m. Praze

WURÚ návrhu aktualizace č. 5 ZÚR hl. m. Prahy staví na (z hlediska dopadů na udržitelný rozvoj
území Prahy) až naivně optimistickém scénáři dopadů aktualizace č. 5 ZÚR hl. m. Prahy. V každém
posuzovaném případě využívá nejvýhodnější možné interpretace či metodiky vyhodnocení.

Kontroverznějším tématům, u nichž takový postup není možný, se nevěnuje vůbec.

MČ Praha 8 je toho názoru, že by jí řádně vypracovaná dokumentace SEA významným způsobem

usnadnila přípravu připomínek k aktualizaci č. 5 ZÚR hl. m. Prahy.

Připomínka 6:

MČ Praha 8 požaduje, aby ZÚR v úplném znění po aktualizaci č. 5 zachovala a dále rozvíjela obsahovou

hodnotu grafické části výroku ZÚR a neredukovala grafickou část výroku ZÚR na prázdné skořápky

existující jen z povinnosti.

Odůvodnění:

Všechny změny v ZÚR hl. m. Prahy navržené v aktualizaci č. 5 podle názoru MČ Praha 8 musí vést
k upřesnění a zvýšeníjednoznačnosti platných ZÚR hl. m. Prahy; tedy vyjasnění grafického vymezení

klíčových prvků grafické části výroku platných ZÚR hl. m. Prahy a současně vyjasnění úkolů pro

podrobnější územně plánovací dokumentaci a pravidel pro aplikaci ZÚR hl. m. Prahy pro rozhodování

v území (tj. jejich aplikaci při formulování stanovisek souladu záměrů s PÚR, ZÚR a ÚP k jednotlivým

záměrům).

Za hlavnr’ obsahové nedostatky dokumentace VVURL] pak MC Praha 8 povafuje zejména nds/edujr’c/

oblast/z

a) VVURU bez dal§fho pr'ej/md pfedpok/ady a kvo/ifikovane’ odhady zpracovate/e aktua/izace 6. 5

ZUR hl. m. Prahy no budoucizpflsoby vyuZitr’jednot/ivych loka/it a intenzity jejich vyuZ/tr', aniz’

by pfi tom by/a provedena alespofi zdk/adn/ oponentura metodiky jejich stanovenr’;

b) VVURU bez da/sTl'ho pfej/md doprovn/ model poskytnuty zpracovatelem AZURS, jehoz’ metodika

nem’ ve VVURU (pravdépodobné z dflvodu vys'e uvedene’ho bodu) objasnéno;

c) VVURU zce/a postrdda’ jakékoliv vyhodnocen/ s‘Jsobu zoh/ednén/ analyzovonych strateg/‘i CR

a h/. m. Prahy vposuzované aktua/izac/ 6. 5 ZUR hl. m. Prahy a vn/tfni konz/stence v/astn/

dokumentace aktua/izace E. 5 ZUR h/. m. Prahy (tj. zda-I/ naeené zmény konkrétm’ch

ustanoven/ p/atnych ZUR hl. m. Prahy usnadriuji 6i noopak znesnadfiujr’ dosaien/ prior/t

formu/ovanych v textu aktua/izace 6. 5 ZUR h/. m. Prahy);

d) VVURU zce/a rezignuje no vyhodnocem’ dopadfi na’vrhu konkrétnl'ch opatfeniaktualizace C'. 5

ZUR h/. m. Prahy no udriite/ny rozvoj Uzem/ h/. m. Prahy, a to ve v§ech p/‘I/fiCh udriite/nosti.

e) VVURU zcela rezignuje na vyhodnocem’ dopadd navrienych zmén p/atnych ZUR hl. m. Prahy

no instituciondln/ prostfedr’ h/. m. Prahy, a to véetné jejich dopadd no pofizovdnf souéasné

pofizovanych aktualizaciZUR h/. m. Prahy, na por'izovdm’zmén platného UP 50 hi. m. Prahy,

no poFizova’ni nového dzemnr’ho (metropolitnr’ho) p/dnu, dé/ku stavebnr’ch o Uzemnr’ch fr’zem’,

prostfedl' pro realizaci strategickych infrastrukturn/ch investic h/. m. Prahy a tedy i na pruinost

realitniho trhu pr'i nap/fiovdm' potfeb obyvatel a zaméstnavatelfi v hl. m. Praze

VVURU ndvrhu aktualizace c'. 5 ZUR hl. m. Prahy stavi na (2 hlediska dopadfi na udrz'itelny rozvoj

dzemi Prahy) az“ naivné optimistickém scéndfi dopadfi aktualizace E. 5 ZUR M. m. Prahy. V kaz'dém

posuzovaném pFipadé vyuz'ivd nejvyhodnéjsfl' moiné interpretace Ei metodiky vyhodnoceni.

Kontroverznéjs'im tématfim, u nichz' takovy postup nenr’ moiny, se nevénuje vflbec.

M5 Praha 8 je toho ndzoru, ie by ji Fddné vypracovand dokumentace SEA vyznamnym zpfisobem

usnadnila pFI'pravu pfipominek k aktualizaci c'. 5 ZUR hl. m. Prahy.

Pfigominka 6:

MC Praha 8 poiaduje, aby ZUR v uplném znéni po aktualizaci 6. 5 zachovala a déle rozvijela obsahovou

hodnotu grafické éésti vyroku ZUR a neredukovala grafickou éést vyroku ZUR na prézdné skorépky

existujici jen z povinnosti.

Odfivodnéni:

V§echny zmény vZUR hl. m. Prahy navrz‘ené v aktualizaci 5. 5 pod/e ndzoru MC‘ Praha 8 musi vést

k upfesnéni a zvfienijednoznaénosti platnych ZUR hl. m. Prahy; tedy vyjasnéni grafického vymezenr’

k/I'Eovych prkl grafické 6d5t/ vyroku p/atnych ZUR h/. m. Prahy a souEasné vyjasnénr’ aka/L? pro

podrobnéjs'i Uzemné plc’movacr’ dokumentaci a pravidel pro ap/ikaci ZUR hl. m. Prahy pro rozhodovdn/

v Uzem/ (tj. jejich apl/kaci pr’iformu/ovdni stanovisek souladu zdmérfi s PUR, ZUR 0 UP kjednot/ivym

zdmérfim}.

Za hlavnr’ obsahové nedostatky dokumentace VVURL] pak MC Praha 8 povafuje zejména nds/edujr’c/

oblast/z

a) VVURU bez dal§fho pr'ej/md pfedpok/ady a kvo/ifikovane’ odhady zpracovate/e aktua/izace 6. 5

ZUR hl. m. Prahy no budoucizpflsoby vyuZitr’jednot/ivych loka/it a intenzity jejich vyuZ/tr', aniz’

by pfi tom by/a provedena alespofi zdk/adn/ oponentura metodiky jejich stanovenr’;

b) VVURU bez da/sTl'ho pfej/md doprovn/ model poskytnuty zpracovatelem AZURS, jehoz’ metodika

nem’ ve VVURU (pravdépodobné z dflvodu vys'e uvedene’ho bodu) objasnéno;

c) VVURU zce/a postrdda’ jakékoliv vyhodnocen/ s‘Jsobu zoh/ednén/ analyzovonych strateg/‘i CR

a h/. m. Prahy vposuzované aktua/izac/ 6. 5 ZUR hl. m. Prahy a vn/tfni konz/stence v/astn/

dokumentace aktua/izace E. 5 ZUR h/. m. Prahy (tj. zda-I/ naeené zmény konkrétm’ch

ustanoven/ p/atnych ZUR hl. m. Prahy usnadriuji 6i noopak znesnadfiujr’ dosaien/ prior/t

formu/ovanych v textu aktua/izace 6. 5 ZUR h/. m. Prahy);

d) VVURU zce/a rezignuje no vyhodnocem’ dopadfi na’vrhu konkrétnl'ch opatfeniaktualizace C'. 5

ZUR h/. m. Prahy no udriite/ny rozvoj Uzem/ h/. m. Prahy, a to ve v§ech p/‘I/fiCh udriite/nosti.

e) VVURU zcela rezignuje na vyhodnocem’ dopadd navrienych zmén p/atnych ZUR hl. m. Prahy

no instituciondln/ prostfedr’ h/. m. Prahy, a to véetné jejich dopadd no pofizovdnf souéasné

pofizovanych aktualizaciZUR h/. m. Prahy, na por'izovdm’zmén platného UP 50 hi. m. Prahy,

no poFizova’ni nového dzemnr’ho (metropolitnr’ho) p/dnu, dé/ku stavebnr’ch o Uzemnr’ch fr’zem’,

prostfedl' pro realizaci strategickych infrastrukturn/ch investic h/. m. Prahy a tedy i na pruinost

realitniho trhu pr'i nap/fiovdm' potfeb obyvatel a zaméstnavatelfi v hl. m. Praze

VVURU ndvrhu aktualizace c'. 5 ZUR hl. m. Prahy stavi na (2 hlediska dopadfi na udrz'itelny rozvoj

dzemi Prahy) az“ naivné optimistickém scéndfi dopadfi aktualizace E. 5 ZUR M. m. Prahy. V kaz'dém

posuzovaném pFipadé vyuz'ivd nejvyhodnéjsfl' moiné interpretace Ei metodiky vyhodnoceni.

Kontroverznéjs'im tématfim, u nichz' takovy postup nenr’ moiny, se nevénuje vflbec.

M5 Praha 8 je toho ndzoru, ie by ji Fddné vypracovand dokumentace SEA vyznamnym zpfisobem

usnadnila pFI'pravu pfipominek k aktualizaci c'. 5 ZUR hl. m. Prahy.

Pfigominka 6:

MC Praha 8 poiaduje, aby ZUR v uplném znéni po aktualizaci 6. 5 zachovala a déle rozvijela obsahovou

hodnotu grafické éésti vyroku ZUR a neredukovala grafickou éést vyroku ZUR na prézdné skorépky

existujici jen z povinnosti.

Odfivodnéni:

V§echny zmény vZUR hl. m. Prahy navrz‘ené v aktualizaci 5. 5 pod/e ndzoru MC‘ Praha 8 musi vést

k upfesnéni a zvfienijednoznaénosti platnych ZUR hl. m. Prahy; tedy vyjasnéni grafického vymezenr’

k/I'Eovych prkl grafické 6d5t/ vyroku p/atnych ZUR h/. m. Prahy a souEasné vyjasnénr’ aka/L? pro

podrobnéjs'i Uzemné plc’movacr’ dokumentaci a pravidel pro ap/ikaci ZUR hl. m. Prahy pro rozhodovdn/

v Uzem/ (tj. jejich apl/kaci pr’iformu/ovdni stanovisek souladu zdmérfi s PUR, ZUR 0 UP kjednot/ivym

zdmérfim}.



CELOMĚSTSKÁ TÉMATA

Připomínka 7:

MČ Praha 8 požaduje zachování požadavku čl. 2.2.2 f) platných ZÚR hl. m. Prahy „vytvořit podmínky
pro polycentrický rozvoj města a rozvíjet významná centra s podílem celoměstských funkcí - Dejvice,
Nové Butovice, Palmovka, Opatov a Pankrác"v plném znění i v ZÚR hl. m. Prahy ve znění po aktualizaci
č. S a doplnit ho přímo v kapitole a) ,,Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění
udržitelného rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje" o další
významná centra.

Odůvodnění:

Požadavek na polycentrický rozvoj města je jedním z klíčových koncepčních požadavků ZÚR hl. m.
Prahy, zajišťujícíjejí udržitelný rozvoj; mimojiné i přispěním k zajištění realizace jiných priorit územního
plánování hl. m. Prahy zachovaných či navržených ve zněníZÚR po aktualizaci č. 5, a to zejména a) 1.3
a}, a) 1.3 b), a) 1.3 c}, a) 2 3/, a) 2 5/, a) 2 6/, a a) 2 7/

V této souvislosti si rovněž dovolujeme upozornit na požadavky Strategického plánu hlavního města
Prahy ve znění aktualizace 2016, a to zejména ty uvedené v kap. 1.3-A Město krátkých vzdáleností,
jehož je polycentrický rozvoj města základním předpokladem. ZÚR hl. m. Prahy by proto měla podle
našeho názoru v souladu s ustanoveními„ vymezení a hierarchizace soustavy center" a „propojování
center a podpora jejich rozvoje s ohledem na potřeby místa a zdůrazněníjejich specifik" kap. 1.3-Al
Strategického plánu hlavního města Prahy identifikovat, vymezit a stanovit úkoly pro územníplánování
minimálně pro centra s dosahem do metropolitního regionu hl. m. Prahy (tedy centra vyjmenovaná
v čl. 2.2.2 f) ZÚR hl. m. Prahy) a optimálně i pro centra, umístěná v hierarchii center hl. m. Prahy o
stupeň níž (tedy centra, jejichž význam přesahuje hranice jednotlivých městských částí).

MČje toho názoru, že faktické vypuštění klíčového prvku koncepce uspořádání území hl. m. Prahy
hl. m. Praha zbytečně zvyšuje riziko soudního přezkumu, zda se jedná o aktualizaci ZÚR nebo skryté
pořízení zcela nových ZÚR.

Připomínka 8:

MČ Praha 8 požaduje územní zpřesnění a případnou aktualizaci úkolů pro územní plánování pro
významná centra s podílem celoměstských funkcí - Dejvice, Nové Butovice, Palmovka, Opatov a
Pankrác (čl. 2.2.2 f) platných ZÚR hl. m. Prahy) a to přednostně v kapitolách b) či c) ZÚR ve znění návrhu
aktualizace č. S, za předpokladu, že bude pořizovatel trvat na změně struktury textové části výroku
ZÚR hl. m. Prahy po aktualizaci č. S.

Odůvodnění:

Požadavek na polycentrický rozvoj města je jedním z klíčových koncepčních požadavků ZÚR hl. m.
Prahy, zajišťujícíjejí udržitelný rozvoj; mimojiné i přispěním k zajištění realizacejiných priorit územního

CELOMESTSKA TE’MATA

Pfigominka 7:

MC Praha 8 poiaduje zachovéni poiadavku 6|. 2.2.2 f) platnych ZUR hl. m. Prahy ,,vytvor7t podm/nky
pro polycentr/cky rozvoj mésta a rozv/jet vyznamnd centra 5 pod/'lem ce/oméstskych fun/(cf— Dejvice,Nové Butovice, Pa/movka, Opatov a Pankrdc”v plném zném’ i v ZUR hl. m. Prahy ve zném’ po aktualizaci(E. 5 a doplnit ho primo v kapitole a) ,,Stanovem' priorit Uzemm’ho plénovéni kraje pro zajiétém’udriitelného rozvoje Uzeml'véetné zohledném’ priorit stanovenych v politice Uzemm'ho rozvoje” o daléivyznamné centra.

OdL‘ivodnén/C'

Poz'adavek no po/ycentricky rozvoj mésta je jedn/m z k/I'éovych koncepén/ch poz’adavkd ZUR hl. m.Prahy, zaji§t’uj/cijeji udrz'ite/ny rozvoj; mimojine’ ipFispén/m k zaji§ténirealizace jinych prior/t Lizemn/ho
p/a’nova’nfhl. m. Prahy zachovanych C’I' navrz'enych ve znén/ZUR p0 aktualizac/ 6. 5, a to zejména a) 1.3a), a) 1.3 b), a) 1.3 c), a) 2 3/, a) 2 5/, (1)2 6/, o a) 2 7/.
V této souvis/osti 5i rovnéz’ dovo/ujeme upozorn/t na poiadavky Strategického p/a’nu h/avn/ho mésta
Prahy ve znéni aktualizace 2016, a to zejména ty uvedené v kap. 1.3-A Mésto krdtkych vzdd/enostl',jehoz’ je polycentricky rozvoj mésta zdk/adnim pfedpok/adem. ZUR hl. m. Prahy by proto méla pod/e
na§eho ndzoru v sou/adu s ustanoven/mi ,,vymezen/' a hierarchizace soustavy center” a ,,propojovdn/'center a podpora jejich rozvoje s oh/edem no potfeby mista a zddrazne’n/jejich specif/k” kap. 1.3—A1
Strategického p/dnu h/avnl’ho mésto Prahy identifikovat, vymezit a stanovit Liko/y pro u'zemn/p/dnovdm’minimd/né pro centra s dosohem do metropol/tn/ho regionu hl. m. Prahy (tedy centra vyjmenovandv El. 2.2.2 f) ZUR hl. m. Prahy) a opt/md/né 1' pro centra, um/sténd v hierarchii center hl. m. Prahy ostupefi niz“ (tedy centra, jejr’chi vyznam pfesahuje hranice jednot/ivych méstskych edstl').
ie toho ndzoru, z'e faktické vypus'téni k/iEového prvku koncepce uspofdddni dzemi hl. m. Prahy
hl. m. Praha zbyteEné zvys'uje riziko soudniho pfezkumu, zda se jednd o aktualizaci ZUR nebo skrytépoFI’zeni zcela novych ZUR.

Pfigominka 8:

MC Praha 8 poiaduje Uzemm' zpfesném’ a pFI’padnou aktualizaci Ukoll‘] pro Lizemm’ plénovém’ prosnamné centra s podilem celoméstskych funkci — Dejvice, Nové Butovice, Palmovka, Opatov aPankréc (6|. 2.2.2 f) platnych ZUR hl. m. Prahy) a to pfednostné v kapitoléch b) éi c) ZUR ve znéni na’vrhuaktualizace E. S, za pfedpokladu, 2e bude poFizovatel trvat na zméné struktury textové Eésti WrokuZUR hl. m. Prahy po aktualizaci 6. 5.
Odfivodnéni:
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I
I plánování hl. m. Prahy zachovaných či navržených ve zněníZÚR po aktualizaci č. 5, a to zejména a) 1.3

a}, a) 1.3 b}, a) 1.3 c}, a) 2 3/, a) 2 5/, a) 2 6/, a a) 2 7/ a požadavky Strategického plánu hlavního města
Prahy ve znění aktualizace 2016formulované v kap. 1.3-Al.

ZÚR hl. m. Prahy by podle názoru MČ měly identifikovat, vymezit a stanovit úkoly pro územníplánování
pro centra s dosahem do metropolitního regionu hl. m. Prahy (tedy centra vyjmenovaná v čl. 2.2.2 f)
ZÚR hl. m. Prahy), jejichž nadmístní význam je bezesporný, protože kromě zajištění principu města
krátkých vzdáleností pro obyvatele hl. m. Prahyjsou tato centra klíčová i pro obyvatele metropolitního
regionu hl. m. Prahy ze Středočeského kraje a pro rozvoj společenských a ekonomických vztahů mezi
hl. m. Prahou a obcemi Středočeského kraje.

Připomínka 9:

MČ Praha 8 požaduje zachování a územní zpřesnění a aktualizaci úkolů pro územní plánování pro
rozvojové osy hl. m. Prahy, a to včetně případného doplnění systému rozvojových os o další rozvojové
osy, jejichž potřeba vyplynula z potřeby koordinace rozvoje území hl. m. Prahy s rozvojem obcí
Středočeského kraje, a to přednostně v kapitole b) či c) ZÚR ve znění návrhu aktualizace č. S.

Odůvodnění:

Role ZÚR hl. m. Prahy by podle názoru MČ je identifikovat, vymezit a stanovit úkoly pro územní
plánování pro ty části území hl. m. Prahy, které mají přesah do metropolitního regionu hl. m. Prahy,
jejichž nadmístní význam je bezesporný, protože kromě zajištění principu města krátkých vzdáleností
pro obyvatele hl. m. Prahy jsou klíčové i pro rotvoj společenských a ekonomických vztahů mezi hl. m.
Prahou a obcemi Středočeského kraje (přinejmenším hlediska potřeby zajištění realizace priorit a) 2 6/,
a) 2 7/, a) 2 8/ a a) 2 10/ZÚR ve znění návrhu aktualizace č. 5).

Rozvojové osyjsou části území hl. m. Prahy, které jsou klíčové jak pro propojení významných center hl.
m. Prahy, tak i pro rozvoj vztahů území hl. m. Prahy se sousedním Středočeským krajem (viz rovněž
opatření „propojování center a podpora jejich rozvoje s ohledem na potřeby místa a zdůrazněníjejich
specifik" a „umísťování aktivit a vybavení v místech s dobrou dostupnostíkolejovou veřejnou dopravou,
ve vazbJ na významná veřejná prostranství, v souladu s charakterem lokality (včetně posílení míst,
která jsou významnými přestupními uzly veřejné dopravy)" kap. 1.3-Al Strategického plánu hl. m.
Prahy).

Vymezení a zpřesnění rozvojových os na území hl. m. Prahy v platných ZÚR hl. m. Prahy (tj. dvojice
rozvojových os 0/1 Osa jih a 0/2 Osa Radlice-Západní město-Zličín) tuto logiku sleduje, jakkoliv pouze
liniové vymezení os způsobuje nesnáze při lokalizaci některých úkolů pro územní plánování. Z tohoto
hlediska MČ považuje za vhodné doplnit systém rozvojových os o další osy zejména ve směrech
významných urbanizačních koridorů (údolím Berounky (OS1 v ZÚR SK}, podél dálnice 04 {OSk2 v ZÚR
SK) údolím Vltavy na jih ke Štěchovicím, na východ souběžně s dálnicí 011 (OS4*OS5 v ZÚR SK) a na
sever souběžně s dálnicí 010 (OS3 v ZÚR SK) a s dálnicí 08 (východní okraj OS2 v ZÚR SK)). Jedná se
tedy o prvek základního členění a koncepce rozvoje území hl. m. Prahy, u kterého je nezbytná
koordinace se sousedním krajem.

Koncepční nastavení podmínek pro tato území hl. m. Prahyje pro MČ klíčové, protože mají kromě vlivu
na městotvornéfunkce a urbánníprostředí {jako např. umisťování zařízení obchodu a služeb, zvýšenou
intenzitu využití atp.), vliv na dílčí koncepce ZÚR hl. m. Prahy přímo ovlivňující podmínky kvality života

pldnova’n/hl. m. Prahy zachovanych 6i navrz'enych ve znén/ZUR po aktua/izaci 6. 5, a to zejména a) 1.3

a), a) 1.3 b), a) 1.3 C), a) 2 3/, a) 2 5/, a) 2 6/, a a) 2 7/0 poiadavky Strategického p/dnu h/avnz’ho mésta

Prahy ve znénl'aktua/I'zace 2016formu/ované v kap. 1.3-A1.

ZUR hl. m. Prahy by pod/e ndzoru MC mé/y identz’flkovat, vymez/t a stanovit u’ko/y pro u’zemnfp/dnovdn/
pro centra 5 dosahern do metropolitn/ho regionu hl. m. Prahy (tedy centra vyjmenovand v 6/. 2.2.2 f)

ZUR hl. m. Prahy), jejichz' nadm/stn/ vyznam je bezesporny, protofe kromé zaj/s'tén/ principu mésta
krdtkych vzda'lenost/pro obyvatele hl. m. Prahy/sou tato centra k/I'éovd ipro obyvote/e metropolitn/ho

regionu h/. m. Prahy ze Stredoéeského kraje a pro rozvoj spo/eéenskych a ekonom/ckych vztoht} mez/

hl. m. Prahou a obcemiStFedoéeského kraje.

PFigominka 9:

MC Praha 8 poiaduje zachovéni a uzemm' zpFesnéni a aktualizaci Ukolfl pro Uzemni plénovéni pro
rozvojové osy hl. m. Prahy, a to véetné pfipadného doplném’ systému rozvojovych cs 0 daléi rozvojové
osy, jejichi potFeba vyplynula z potFeby koordinace rozvoje Uzemi hl. m. Prahy s rozvojem obci
StFedoéeského kraje, a to pfednostné v kapitole b) éi c) ZUR ve zném’ névrhu aktualizace E. 5.

Odévodnéni:

Role ZUR h/. m. Prahy by pod/e ndzoru MC je identifikovat, vymezit a stonovit Ukoly pro u'zemn/
p/dnovdn/ pro ty Edsti u’zem/ hl. m. Prahy, které majl'pfesah do metropolitniho reg/onu hl. m. Prahy,
jejichz' nadml'stn/ vyznam je bezesporny, protofe kromé zajiéténl' principu mésta krdtkych vzddlenostl'
pro obyvate/e hl. m. Prahy/sou k/I'Eové i pro rozvoj spo/eéenskych a ekonomickych vztahfi mezi hl. m.

Prahou a obcemi Stfedoéeského kraje (pr'inejmens'l’m hlediska potr'eby zaji§téni realizace priorit a) 2 6/,
a) 2 7/, a) 2 8/0 a) 2 10/ZUR ve znénl'ndvrhu aktua/izace 6. 5).

Rozvojové osyjsou Edsti L’Izem/ h/. m. Prahy, které jsou k/I’éové jak pro propojen/ vyznamnych center hl.
m. Prahy, tak i pro rozvoj vztaht'l Uzemi hl. m. Prahy 5e sousedn/m Stfedoéeskym krajem (viz rovnéz'
opatrenl',,propojovdn/’ center a podpora jejich rozvoje s oh/edem na potfeby misto a zdflraznénijejich

specifik” a ,,um/st’ovc’1niaktivit a vybavenl’ v mistech s dobrou dostupnost/ko/ejovou vefejnou dopravou,
ve vazbé na vyznamnd vefejnd prostranstvi, v sou/adu 5 charakterem loka/ity (véetné posi/enl' mist,
kterd jsou vyznamnymi pfestupn/mi uz/y vefejné dopravy)” kap. 1.3—A1 Strategického p/dnu hl. m.
Prahy).

Vymezeni a zpresnénl' rozvojovych 05 na Uzem/ hl. m. Prahy vp/atnych ZUR hl. m. Prahy (tj. dvojice
rozvojovych 05 0/1 050 j/h a 0/2 050 Rad/ice-dadnl' mésto-Z/ic’l'n) tuto logiku s/eduje, jakko/iv pouze
liniové vymezenl’ 05 zpfisobuje nesndze pr'i lokalizaci nékterych aka/0 pro Uzemnl' p/dnova'nl'. Z tohoto
h/ediska MC povaiuje za vhodné dop/nit systém rozvojovych 05 o dalsfi’ osy zejména ve smérech
vyznamnych urbanizac'n/ch koridori'l (Lido/I'm Berounky (051 v ZUR 5K), podé/ ddlnice D4 (OS/<2 v ZUR
SK) u’do/I'm Vltavy na jih ke §téchovic1’m, no vychod soubéiné s ddlnic/ D11 (054*055 vZUR 5K) 0 na
sever soubéiné 5 dd/nici D10 (053 vZUR 5K) 0 5 dd/nici D8 {vychodn/ okra) 052 vZUR $K)). Jedna’ 5e
tedy o prvek zdk/adniho (f/enéni a koncepce rozvoje Uzemi hl. m. Prahy, u kterého je nezbytnc'l
koordinace 5e sousedn/m krajem.

Koncepc'n/nastavenipodml'nek pro tato Uzeml'hl. m. Prahyje pro MC k/I'éové, protoz’e majl'kromé v/ivu
na méstotvornéfunkce a urbdnniprostfed/ (jako napf. umist'ovdn/zafizen/ obchodu a sluZeb, zvys'enou
intenzitu vyuz'iti atp.), v/iv na dI'IEI' koncepce ZUR hl. m. Prahy pr'imo ov/ivnujic/podminky kvality z'ivota

pldnova’n/hl. m. Prahy zachovanych 6i navrz'enych ve znén/ZUR po aktua/izaci 6. 5, a to zejména a) 1.3
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regionu h/. m. Prahy ze Stredoéeského kraje a pro rozvoj spo/eéenskych a ekonom/ckych vztoht} mez/

hl. m. Prahou a obcemiStFedoéeského kraje.

PFigominka 9:

MC Praha 8 poiaduje zachovéni a uzemm' zpFesnéni a aktualizaci Ukolfl pro Uzemni plénovéni pro
rozvojové osy hl. m. Prahy, a to véetné pfipadného doplném’ systému rozvojovych cs 0 daléi rozvojové
osy, jejichi potFeba vyplynula z potFeby koordinace rozvoje Uzemi hl. m. Prahy s rozvojem obci
StFedoéeského kraje, a to pfednostné v kapitole b) éi c) ZUR ve zném’ névrhu aktualizace E. 5.

Odévodnéni:

Role ZUR h/. m. Prahy by pod/e ndzoru MC je identifikovat, vymezit a stonovit Ukoly pro u'zemn/
p/dnovdn/ pro ty Edsti u’zem/ hl. m. Prahy, které majl'pfesah do metropolitniho reg/onu hl. m. Prahy,
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pro obyvate/e hl. m. Prahy/sou k/I'Eové i pro rozvoj spo/eéenskych a ekonomickych vztahfi mezi hl. m.

Prahou a obcemi Stfedoéeského kraje (pr'inejmens'l’m hlediska potr'eby zaji§téni realizace priorit a) 2 6/,
a) 2 7/, a) 2 8/0 a) 2 10/ZUR ve znénl'ndvrhu aktua/izace 6. 5).

Rozvojové osyjsou Edsti L’Izem/ h/. m. Prahy, které jsou k/I’éové jak pro propojen/ vyznamnych center hl.
m. Prahy, tak i pro rozvoj vztaht'l Uzemi hl. m. Prahy 5e sousedn/m Stfedoéeskym krajem (viz rovnéz'
opatrenl',,propojovdn/’ center a podpora jejich rozvoje s oh/edem na potfeby misto a zdflraznénijejich

specifik” a ,,um/st’ovc’1niaktivit a vybavenl’ v mistech s dobrou dostupnost/ko/ejovou vefejnou dopravou,
ve vazbé na vyznamnd vefejnd prostranstvi, v sou/adu 5 charakterem loka/ity (véetné posi/enl' mist,
kterd jsou vyznamnymi pfestupn/mi uz/y vefejné dopravy)” kap. 1.3—A1 Strategického p/dnu hl. m.
Prahy).

Vymezeni a zpresnénl' rozvojovych 05 na Uzem/ hl. m. Prahy vp/atnych ZUR hl. m. Prahy (tj. dvojice
rozvojovych 05 0/1 050 j/h a 0/2 050 Rad/ice-dadnl' mésto-Z/ic’l'n) tuto logiku s/eduje, jakko/iv pouze
liniové vymezenl’ 05 zpfisobuje nesndze pr'i lokalizaci nékterych aka/0 pro Uzemnl' p/dnova'nl'. Z tohoto
h/ediska MC povaiuje za vhodné dop/nit systém rozvojovych 05 o dalsfi’ osy zejména ve smérech
vyznamnych urbanizac'n/ch koridori'l (Lido/I'm Berounky (051 v ZUR 5K), podé/ ddlnice D4 (OS/<2 v ZUR
SK) u’do/I'm Vltavy na jih ke §téchovic1’m, no vychod soubéiné s ddlnic/ D11 (054*055 vZUR 5K) 0 na
sever soubéiné 5 dd/nici D10 (053 vZUR 5K) 0 5 dd/nici D8 {vychodn/ okra) 052 vZUR $K)). Jedna’ 5e
tedy o prvek zdk/adniho (f/enéni a koncepce rozvoje Uzemi hl. m. Prahy, u kterého je nezbytnc'l
koordinace 5e sousedn/m krajem.

Koncepc'n/nastavenipodml'nek pro tato Uzeml'hl. m. Prahyje pro MC k/I'éové, protoz’e majl'kromé v/ivu
na méstotvornéfunkce a urbdnniprostfed/ (jako napf. umist'ovdn/zafizen/ obchodu a sluZeb, zvys'enou
intenzitu vyuz'iti atp.), v/iv na dI'IEI' koncepce ZUR hl. m. Prahy pr'imo ov/ivnujic/podminky kvality z'ivota



na území MČ (zejména prvky koncepce dopravy zaměřené snižování dopravní zátěže celoměstského
centra hl. m. Prahy a jeho bezprostředního okolí).

MČ je toho názoru, že faktické vypuštění klíčového prvku koncepce uspořádání území hl. m. Prahy
hl. m. Praha zbytečně zvyšuje riziko soudního přezkumu, zda se jedná o aktualizaci ZÚR nebo skryté
pořízení zcela nových ZÚR.

Připomínka 10:

MČ Praha 8 požaduje, aby v souladu s bodem o) kap. d) a výrokem 4 kap. e) ZÚR ve znění návrhu
aktualizace č. S bylo vymezení zelených klínů ve výkresu základního členění území zachováno.

Odůvodnění:

MČ Praha 8 považuje zelené klíny za ověřený prvek koncepce uspořádání území hl. m. Prahy zajišťující
jednak přístup obyvatel a návštěvníků hl. m. Prahy do otevřené krajiny (i za hranicíhl. m. Prahy}, jednak
prostředek pro zachování přírodních hodnot a adaptaci hl. m. Prahy na změny klimatu. Proto trvá na
zachování konceptu zelených klínů v ZÚR hl. m. Prahy po aktualizaci č. 5.

Zároveň považuje za značně nešťastné zachování povinnosti „doplňování stávajících nezastavitelných
a nestavebních ploch, ,,zelených klínů(( směřujících z otevřené krajiny do celoměstského centra" (písm.
o) kap. d)l ZÚR hl. m. Prahy ve znění návrhu aktualizace č. 5) a "zachovat a chránit tzv. zelené klíny,
zajistit propojení významných krajinných a parkových ploch" (bod. 11 kap. e) ZÚR hl. m. Prahy ve znění
návrhu aktualizace č. 5) a zároveň nevymezovat území, ve kterých tyto povinnosti platí.

MČ je toho názoru, že faktické vypuštění klíčového prvku koncepce uspořádání území hl. m. Prahy
hl. m. Praha zbytečně zvyšuje riziko soudního přezkumu, zda se jedná o aktualizaci ZÚR nebo skryté
pořízení zcela nových ZÚR.

Připomínka 11:

MČ Praha 8 požaduje zachovat zelené klíny v takovém rozsahu, v jakém je vymezuje platné ZÚR hl. m.
Prahy.

Odůvodnění:

MČ Praha 8 považuje zelené klíny za ověřený prvek koncepce uspořádání území hl. m. Prahy zajišťující
jednak přístup obyvatel a návštěvníků hl. m. Prahy do otevřené krajiny (i za hranicíhl. m. Prahy), jednak
prostředek pro zachování přírodních hodnot a adaptaci hl. m. Prahy na změny klimatu. Proto trvá na
zachování konceptu zelených klínů v ZÚR hl. m. Prahy po aktualizaci č. 5.

Zachovánízelených klínů v rozsahu, ve kterémjsou vymezeny v platných ZÚR hl. m. Prahy, považujeme
za prioritu územního rozvoje hl. m. Prahy. Návrh ZÚR zmenšuje plochu zelených klínů bez řádného
odůvodnění (např. východní klín Praha 21 - Klánovice - Dolní Počernice je ve formě „krajinného
tomrani" ve vnitřním městě zkrácen).

MČje toho názoru, že významné změny klíčových prvků koncepce uspořádání území hl. m. Prahy hl.
m. Praha zbytečně zvyšuje riziko soudního přezkumu, zda se jedná o aktualizaci ZÚR nebo skryté
pořízení zcela nových ZÚR.

na dzemi MC (zejme’na prvky koncepce dopravy zaméfené snifovdn/ dopravn/ za’téZe ce/oméstského
centra hl. m. Prahy a jeho bezprostfedm’ho oko/I').

ie toho ndzoru, z'e faktické vypu§téni klic'ového prvku koncepce uspofdddni dzemi hl. m. Prahy
hl. m. Praha zbyteEné zvy§uje riziko soudm’ho pr'ezkumu, zda se jednd o aktualizaci ZUR nebo skryté
pofizem'zcela novych ZUR.

Pfigominka 10:

MC Praha 8 poiaduje, aby v souladu s bodem 0) kap. d) a eokem 4 kap. e) ZUR ve zném’ na’vrhu
aktualizace (E. S bylo vymezem’ zelem'lch klinfl ve vykresu zékladniho Eleném’ Uzemi zachovéno.

Odfivodnénl':

MC Praha 8 povaZuje zelené k/I'ny za ovéfeny prvek koncepce uspofdddn/ dzem/ hl. m. Prahy zajiét’uj/c/
jednak pfl'stup obyvate/ a ndv§tévnik51 h/. m. Prahy do otevfené krajiny {i 20 hran/c/hl. m. Prahy), jednak
prostfedek pro zachova’n/ pFI'roa'Ch hodnot a adaptaci hl. m. Prahy na zmény k/imatu. Proto trva' no
zachovdn/ konceptu zelenych k/l’nd v ZUR hl. m. Prahy p0 aktualizaci 6. 5.

Zdrovefi povaiuje za znaéné neét’astné zachovdn/ pov/nnost/ ,,dop/r30vdn/ stdvaj/C/ch nezastavitelnych
a nestovebnl’ch p/och, ,,ze/enych k/I’nL’i” sméfuj/c/ch z otevr'ené krajiny do ce/oméstského centra” (pism.
o) kap. d)1 ZUR hl. m. Prahy ve znénl’ ndvrhu aktualizace 6. 5) a ”zachovat a chrdn/t tzv. zelené k/I'ny,
zajistit propojenl' vyznamnych krajinnych a parkovych p/och” (bod. 11 kap. e) ZUR hl. m. Prahy ve zném’
ndvrhu aktualizace E. 5) a zdrovefi nevymezovat Uzeml’, ve kterych tyto povinnosti platl'.

M5 je toho ndzoru, z"e faktické vypus'téni klic'ového prvku koncepce uspoféddni dzemi hl. m. Prahy
hl. m. Praha zbyteEné zvys'uje riziko soudm’ho pfezkumu, zda se jedna’ o aktualizaci ZUR nebo skryté
poF/zenizcela novych ZUR.

PFiQomI'nka 11:

MC Praha 8 poiaduje zachovat zelené kliny v takovém rozsahu, vjakém je vymezuje platné ZUR hl. m.
Prahy.

Odfivodnéni:

MC Praha 8 povaz‘uje zelené Wm 20 ovéfeny prvek koncepce uspofdddn/ Lizem/ hl. m. Prahy zaji§t’uj/'c/
jednak pf/stup obyvate/ a ndvs'tévn/kL? hl. m. Prahy do otevr'ené krajiny (/ za hranicihl. m. Prahy), jednak
prostfedek pro zachovdn/ pF/rodn/ch hodnot a adaptaci hl. m. Prahy na zmény k/imatu. Proto trvd na
zachovdn/ konceptu zelenych k/inL‘} v ZUR hl. m. Prahy po aktualizaci E. 5.

Zachovdnl'ze/enych k/I'nL": v rozsahu, ve kterém jsou vymezeny v p/atnych ZUR hl. m, Prahy, povafujeme
za prioritu Lizemnl'ho rozvoje hl. m. Prahy. Ndvrh ZUR zmen§uje p/ochu zelenych k/inL'? bez fddného
oddvodnén/ (napf. vychodnl' kll'n Praha 21 — K/a'novice — Do/ni Poc'ern/ce je ve formé ,,kraj/nného
rozhranl'” ve vnl'tfnl'm mésté zkrdcen).

ie toho ndzoru, z'e vyznamné zmény iEovych prvkfi koncepce uspor'dddni dzemi h]. m. Prahy hl.
m. Praha zbyteEné zvys'uje riziko soudm’ho pr'ezkumu, zda se jednd o aktualizaci ZUR nebo skryté
pofizeni zcela novych ZUR.

na dzemi MC (zejme’na prvky koncepce dopravy zaméfené snifovdn/ dopravn/ za’téZe ce/oméstského
centra hl. m. Prahy a jeho bezprostfedm’ho oko/I').

ie toho ndzoru, z'e faktické vypu§téni klic'ového prvku koncepce uspofdddni dzemi hl. m. Prahy
hl. m. Praha zbyteEné zvy§uje riziko soudm’ho pr'ezkumu, zda se jednd o aktualizaci ZUR nebo skryté
pofizem'zcela novych ZUR.

Pfigominka 10:

MC Praha 8 poiaduje, aby v souladu s bodem 0) kap. d) a eokem 4 kap. e) ZUR ve zném’ na’vrhu
aktualizace (E. S bylo vymezem’ zelem'lch klinfl ve vykresu zékladniho Eleném’ Uzemi zachovéno.

Odfivodnénl':

MC Praha 8 povaZuje zelené k/I'ny za ovéfeny prvek koncepce uspofdddn/ dzem/ hl. m. Prahy zajiét’uj/c/
jednak pfl'stup obyvate/ a ndv§tévnik51 h/. m. Prahy do otevfené krajiny {i 20 hran/c/hl. m. Prahy), jednak
prostfedek pro zachova’n/ pFI'roa'Ch hodnot a adaptaci hl. m. Prahy na zmény k/imatu. Proto trva' no
zachovdn/ konceptu zelenych k/l’nd v ZUR hl. m. Prahy p0 aktualizaci 6. 5.

Zdrovefi povaiuje za znaéné neét’astné zachovdn/ pov/nnost/ ,,dop/r30vdn/ stdvaj/C/ch nezastavitelnych
a nestovebnl’ch p/och, ,,ze/enych k/I’nL’i” sméfuj/c/ch z otevr'ené krajiny do ce/oméstského centra” (pism.
o) kap. d)1 ZUR hl. m. Prahy ve znénl’ ndvrhu aktualizace 6. 5) a ”zachovat a chrdn/t tzv. zelené k/I'ny,
zajistit propojenl' vyznamnych krajinnych a parkovych p/och” (bod. 11 kap. e) ZUR hl. m. Prahy ve zném’
ndvrhu aktualizace E. 5) a zdrovefi nevymezovat Uzeml’, ve kterych tyto povinnosti platl'.

M5 je toho ndzoru, z"e faktické vypus'téni klic'ového prvku koncepce uspoféddni dzemi hl. m. Prahy
hl. m. Praha zbyteEné zvys'uje riziko soudm’ho pfezkumu, zda se jedna’ o aktualizaci ZUR nebo skryté
poF/zenizcela novych ZUR.

PFiQomI'nka 11:

MC Praha 8 poiaduje zachovat zelené kliny v takovém rozsahu, vjakém je vymezuje platné ZUR hl. m.
Prahy.

Odfivodnéni:

MC Praha 8 povaz‘uje zelené Wm 20 ovéfeny prvek koncepce uspofdddn/ Lizem/ hl. m. Prahy zaji§t’uj/'c/
jednak pf/stup obyvate/ a ndvs'tévn/kL? hl. m. Prahy do otevr'ené krajiny (/ za hranicihl. m. Prahy), jednak
prostfedek pro zachovdn/ pF/rodn/ch hodnot a adaptaci hl. m. Prahy na zmény k/imatu. Proto trvd na
zachovdn/ konceptu zelenych k/inL‘} v ZUR hl. m. Prahy po aktualizaci E. 5.

Zachovdnl'ze/enych k/I'nL": v rozsahu, ve kterém jsou vymezeny v p/atnych ZUR hl. m, Prahy, povafujeme
za prioritu Lizemnl'ho rozvoje hl. m. Prahy. Ndvrh ZUR zmen§uje p/ochu zelenych k/inL'? bez fddného
oddvodnén/ (napf. vychodnl' kll'n Praha 21 — K/a'novice — Do/ni Poc'ern/ce je ve formé ,,kraj/nného
rozhranl'” ve vnl'tfnl'm mésté zkrdcen).

ie toho ndzoru, z'e vyznamné zmény iEovych prvkfi koncepce uspor'dddni dzemi h]. m. Prahy hl.
m. Praha zbyteEné zvys'uje riziko soudm’ho pr'ezkumu, zda se jednd o aktualizaci ZUR nebo skryté
pofizeni zcela novych ZUR.



j
Připomínka 12

MČ Praha 8 požaduje, aby byl prvek „krajinné rozhraní", příp. prvek „zelené klíny a krajinné rozhraní"
(viz. přip. č. 12-15), vymezen s odpovědností odpovídající jeho účelu a úkolům pro podrobnější
územně plánovací dokumentaci a podmínkám pro rozhodování v území pro něj stanoveným.

Odůvodnění:

Kombinace velmi lehkomyslného způsobu vymezení prvku .krajinné rozhraní" a absence
jednoznačného stanovení podmínek pro územní plánování významně ohrožuje rozvoj klíčových území
hl. m. Prahy.

MČ Praha 9 je toho názoru, že lehkomyslně vymezené a definované (nové) prvky ZÚR hl. m. Prahy
s nepředvídatelnými dopady na podrobnější územně plánovací dokumentaci, a (tedy i) do výkonu
vlastnických práv k pozemkům na území hl. m. Prahy, významným způsobem zvyšují riziko velmi
fundovaných žalob na aktualizaci č. 5 ZÚR hl. m. Prahy, které mají vzhledem k velmi povrchnímu
odůvodnění těchto prvků velmi vysokou naději na úspěch se všemi důsledky z tohoto plynoucími.

Připomínka 13:

MČ Praha 8 požaduje, aby v souladu s bodem o) kap. d)l byl do konceptu zelených klínů tvůrčím
způsobem zapracován v návrhu aktualizace č. S ZÚR nově zaváděný koncept tzv. krajinného rozhraní,
a zároveň požaduje, aby pro takto aktualizovaný prvek ZÚR upřesňující stávající koncepci rozvoje
území hl. m. Prahy jasně stanovila požadavky na podrobnější nástroje územního plánování.

Odůvodnění:

MČ Praha 8 považuje nově zaváděný koncept krajinného rozhraníza žádoucí a vhodný způsob doplnění
dosavadního systémů zelených klínů o robustní tangenciální propojení na vnějším okraji (takřka)
souvisle zastavěného území Prahy.

Zároveň však nesouhlasí s tím, aby .krojinné rozhraní" nahrazovalo stávající ověřenou koncepci
zelených klínů. A tojednak proto, že vypuštění klíčového prvku koncepce uspořádání územíhl. m. Prahy
hl. m. Praha zbytečně zvyšuje riziko soudního přezkumu, zda se jedná o aktualizaci ZÚR nebo skryté
pořízení zcela nových ZÚR, jednak proto, že pojem .krajmré rozhraní" je definován pouze v kapitole

11Zkratky a pojmy užité v zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy", které nelze považovat za výrokovou
část zásad územního rozvoje, z níž plynou úkoly pro územní plánování.

Připomínka 14:

MČ Praha 8 požaduje, aby při tvůrčím zapracování v návrhu aktualizace č. S ZÚR nově zaváděného
konceptu „krajinného rozhraní" do praxí již ustáleného konceptu zelených klínů byla zahrnuta i území
mezi vnější hranicí vymezeného „krajinného rozhraní" a hranicí správního území hl. m. Prahy jako
nástroj pro koordinaci ochrany klínů otevřené krajiny v silně urbanizovaném území sousedního
Středočeského kraje a zároveň požaduje, aby pro takto aktualizovaný prvek ZÚR upřesňující stávající
koncepci rozvoje území hl. m. Prahy jasně stanovila požadavky na podrobnější nástroje územního
plánování.

Prigominka 12

MC Praha 8 poiaduje, aby byl prvek ,,krajinné rozhrani", pfip. prvek ,,zelené kliny a krajinné rozhrani"

(viz. pFip. 6. 12—15), vymezen s odpovédnostl’ odpovn’dajici jeho afielu a UkolCIm pro podrobnéjéi

Uzemné plénovaci dokumentaci a podminkém pro rozhodovéni v Uzeml' pro néj stanovenym.

Odfivodnéni:

Kombinace velmi lehkomys/ného s‘Jsobu vymezen/ prvku ,,krajinné rozhram'” a absence

jednoznaéného stanoveni podml’nek pro dzemm’ p/dnovdni vyznamné ohroiuje rozvoj k/I'éovych Uzem/

hl. m. Prahy.

M6 Praha 9 je toho ndzoru, z'e Iehkomyslné vymezené a definované (nové) prvky ZUR hl. m. Prahy

s nepfedvidatelnymi dopady na podrobnéjs'i dzemné pldnovaci dokumentaci, a (tedy i) do vykonu

vlastnickych prdv k pozemkfim na dzemi hl. m. Prahy, vyznamnym zpfisobem zvys'ujl' riziko velmi

fundovanych ialob na aktualizaci E. 5 ZUR hl. m. Prahy, které maji vzhledem k velmi povrchm’mu

oddvodnéni téchto prkl velmi vysokou nadéji na dspéch se v§emi dfis/edky z tohoto plynoucimi.

Prlpominka 13:

MC Praha 8 poiaduje, aby v souladu s bodem o) kap. d)1 byl do konceptu zelenVch klim‘] tvfiréim

zpflsobem zapracovén v névrhu aktualizace 6. 5 ZUR nové zavédény/ koncept tzv. krajinného rozhrani,

a zérovefi poiaduje, aby pro takto aktualizovany prvek ZUR upresfiujici stévajici koncepci rozvoje

L’Jzemi hl. m. Prahyjasné stanovila poiadavky na podrobnéjéi néstroje Uzemniho plénovéni.

Odfivodnénf:

MC Praha 8 povaiuje nové zavddény koncept krajinného rozhranl'za douci a vhodny zpdsob dop/nén/

dosavadn/ho syste'mfi ze/enych Mint? 0 robustn/ tangencidln/ propojen/ na vnéjs okraj/ (takr'ka)

souvisle zastavéného Uzeml' Prahy.

Zdrovefi v§ak nesouhlasi 5 Wm, aby ,,krajinné rozhrani” nahrazova/o stdvajl'ci ovéfenou koncepci

ze/enych k/I’nCI. A to jednak proto, 2e vypu§ténikli60vého prvku koncepce uspofdddni u’zem/hl. m. Prahy

hl. m. Praha zbytec’né zvy§uje riziko soudn/ho pfezkumu, zda 5e jednd o aktualizaci ZUR nebo skryté

pofl'zeni zce/a novych ZUR, jednak proto, z'e pojem ,,krajinné rozhran/"’ je definovdn pouze v kapito/e

,,Zkratky a pojmy uz"ite' v zdsaddch dzemn/ho rozvoje h/. m. Prahy”, které ne/ze povaiovat za vyrokovou

Edst zdsad Uzemniho rozvoje, z niz“ p/ynou Uko/y pro dzemn/p/dnova‘ni.

Pfigominka 14:

MC Praha 8 poiaduje, aby pFi tvfiréim zapracovéni v névrhu aktualizace 6. 5 ZUR nové zavédéného

konceptu ,,krajinného rozhrani" do praxi jii usta’leného konceptu zelenVch klinCI byla zahrnuta i Uzemi

mezi vnéjéi hranici vymezeného ,,krajinného rozhrani” a hranici sprévniho Uzemi hl. m. Prahy jako

néstroj pro koordinaci ochrany klim‘] otevfené krajiny vsilné urbanizovaném uzemi sousedniho

Stredoéeského kraje a zérovefi poiaduje, aby pro takto aktualizovam'l prvek ZUR upresfiujici stévajici

koncepci rozvoje Uzemi hl. m. Prahy jasné stanovila poiadavky na podrobnéjéi néstroje Uzemniho

plénovém’.

Prigominka 12

MC Praha 8 poiaduje, aby byl prvek ,,krajinné rozhrani", pfip. prvek ,,zelené kliny a krajinné rozhrani"

(viz. pFip. 6. 12—15), vymezen s odpovédnostl’ odpovn’dajici jeho afielu a UkolCIm pro podrobnéjéi

Uzemné plénovaci dokumentaci a podminkém pro rozhodovéni v Uzeml' pro néj stanovenym.

Odfivodnéni:

Kombinace velmi lehkomys/ného s‘Jsobu vymezen/ prvku ,,krajinné rozhram'” a absence

jednoznaéného stanoveni podml’nek pro dzemm’ p/dnovdni vyznamné ohroiuje rozvoj k/I'éovych Uzem/

hl. m. Prahy.

M6 Praha 9 je toho ndzoru, z'e Iehkomyslné vymezené a definované (nové) prvky ZUR hl. m. Prahy

s nepfedvidatelnymi dopady na podrobnéjs'i dzemné pldnovaci dokumentaci, a (tedy i) do vykonu

vlastnickych prdv k pozemkfim na dzemi hl. m. Prahy, vyznamnym zpfisobem zvys'ujl' riziko velmi

fundovanych ialob na aktualizaci E. 5 ZUR hl. m. Prahy, které maji vzhledem k velmi povrchm’mu

oddvodnéni téchto prkl velmi vysokou nadéji na dspéch se v§emi dfis/edky z tohoto plynoucimi.

Prlpominka 13:

MC Praha 8 poiaduje, aby v souladu s bodem o) kap. d)1 byl do konceptu zelenVch klim‘] tvfiréim

zpflsobem zapracovén v névrhu aktualizace 6. 5 ZUR nové zavédény/ koncept tzv. krajinného rozhrani,

a zérovefi poiaduje, aby pro takto aktualizovany prvek ZUR upresfiujici stévajici koncepci rozvoje

L’Jzemi hl. m. Prahyjasné stanovila poiadavky na podrobnéjéi néstroje Uzemniho plénovéni.

Odfivodnénf:

MC Praha 8 povaiuje nové zavddény koncept krajinného rozhranl'za douci a vhodny zpdsob dop/nén/

dosavadn/ho syste'mfi ze/enych Mint? 0 robustn/ tangencidln/ propojen/ na vnéjs okraj/ (takr'ka)

souvisle zastavéného Uzeml' Prahy.

Zdrovefi v§ak nesouhlasi 5 Wm, aby ,,krajinné rozhrani” nahrazova/o stdvajl'ci ovéfenou koncepci

ze/enych k/I’nCI. A to jednak proto, 2e vypu§ténikli60vého prvku koncepce uspofdddni u’zem/hl. m. Prahy

hl. m. Praha zbytec’né zvy§uje riziko soudn/ho pfezkumu, zda 5e jednd o aktualizaci ZUR nebo skryté

pofl'zeni zce/a novych ZUR, jednak proto, z'e pojem ,,krajinné rozhran/"’ je definovdn pouze v kapito/e

,,Zkratky a pojmy uz"ite' v zdsaddch dzemn/ho rozvoje h/. m. Prahy”, které ne/ze povaiovat za vyrokovou

Edst zdsad Uzemniho rozvoje, z niz“ p/ynou Uko/y pro dzemn/p/dnova‘ni.

Pfigominka 14:

MC Praha 8 poiaduje, aby pFi tvfiréim zapracovéni v névrhu aktualizace 6. 5 ZUR nové zavédéného

konceptu ,,krajinného rozhrani" do praxi jii usta’leného konceptu zelenVch klinCI byla zahrnuta i Uzemi

mezi vnéjéi hranici vymezeného ,,krajinného rozhrani” a hranici sprévniho Uzemi hl. m. Prahy jako

néstroj pro koordinaci ochrany klim‘] otevfené krajiny vsilné urbanizovaném uzemi sousedniho

Stredoéeského kraje a zérovefi poiaduje, aby pro takto aktualizovam'l prvek ZUR upresfiujici stévajici

koncepci rozvoje Uzemi hl. m. Prahy jasné stanovila poiadavky na podrobnéjéi néstroje Uzemniho

plénovém’.



Odůvodnění:

MČ Praha 8 považuje nově zaváděný koncept krajinného rozhraní za žádoucí a vhodný způsob doplnění
dosavadního systémů zelených klínů o robustní tangenciální propojení na vnějším okraji (takřka)
souvisle zastavěného území Prahy.

Zároveň je ovšem přesvědčena o tom, že pro úspěšné uplatnění aktualizace koncepce vnějšího zeleného

prstence krajinného rozhraní, z něhož takřka do vnitřního města hl. m. Prahy vybíhají radiální líny

otevřené krajiny v podobě „zelených klínů" je naprosto klíčové, aby byly stanoveny jasné podmínky

využití krajiny za vnější hranicí vymezeného „krajinného rozhraní". Bílé plochy bez jasně stanovených

pravidel (zejména) pro podrobnější územně plánovací dokumentaci v prostoru mezi vnější hranicí

"krajinného rozhraní", ,,zastavitelným územím Přípraží" (pro něž aktualizace č. 5 ZÚR hl. m. Prahy

taktéž nestanovuje jasné podmínky, viz připomínka č.11) a hranicí správního území hl. m. Prahy
navozují (podle názoru MČ na základě studia návrhu aktualizace č. 5 ZÚR hl. m. Prahy neoprávněný)
dojem, že se jedná o území, v němžje možné v podrobnější územně plánovací dokumentaci usilovat o
zastavitelnost.

Připomínka 15:

MČ Praha 8 požaduje, aby byl prvek „Zastavitelné území v Přípraží", který návrh aktualizace č S ZÚR
hl. m. Prahy nově zavádí do výkresu „Zl uspořádání území hlavního města Prahy" jasně definován i
s úkoly pro podrobnější územně plánovací dokumentaci a rozhodování v území, a to přednostně
v kapitolách věnovaných koncepci uspořádání území hl. m. Prahy (např. kap. e) podle členění ZÚR hl.
m. Prahy ve znění aktualizace č. S) a jeho vymezení řádně odůvodněno; případně aby byl prvek jako
zjevně redundantní (inverzní) k vymezeným „zeleným klínům a krajinnému rozhraní" z výkresu ZOl
vypuštěn.

Odůvodnění:

MČ Praha 8 považuje nově zaváděný koncept „Zastavitelného území v Přípraží" za principiálně žádoucí
prvek koncepce rozvoje hl. m. Prahy, přestože vymezení „Zastavitelného území v Přípraží" je velmi
překvapivý nový prvek výkresu Z01 v situaci, kdy zpracovatel aktualizace č. 5 ZÚR zrušil „rozvojové osy"
a „významná centra s podílem celoměstských funkcí" na zákadě argumentu, že nemají nadmístní
význam.

Zároveň však považuje za velmi rizikové jeho zavedení bez stanoveníjednoznačných pravidel pro jeho
užívání, a to zejména s ohledem na, soudě podle podkladové mapy, velmi hrubý způsob jeho vymezení
(hranice „Zastavitelného území v Přípraží"je mnohdy vymezena velmi velkoryse ve značné vzdálenosti
od skutečně zastaveného území (např. u Kolovrat, Horních Počernic, Březiněvsi atp.), mnohdy je
vymezena napříč skutečně zastavěným územím (např. v Radotíně, Písnici a Horních Počernicích) a
mnohdy v nich současně zastavěné územínenízahrnuto (např. Vinice, okolí Točné, části Slivence)), aniž
by bylo zjevné, jaké důvody vedly k vymezení hranice zastavitelného území. Takto vymezená
„zastavitelná území" pak nejsou uvedena v Tabulce záborů na s. 162 textové části odůvodnění
aktualizace č. 5.

Není proto zjevné, proč a jak byl tento prvek vymezen a jaký má plnit účel. Vložení nového prvku
koncepce uspořádání území hl. m. Prahy, a to takového, který není řádně odůvodněn a nenízjevnýjeho

Odfivodnéni:

MC Praha 8 povaiuje nové zava’dény koncept krajinného rozhran/za iddouc/ a vhodny zpflsob dop/nénf
dosavadnr’ho systémfi ze/enych Mind 0 robustn/ tangencia’ln/ propojem’ na vnéjsfi'm okra/f (takrka)
souvis/e zastavéného Uzemr’ Prahy.

Za'rovefi je ov§em pfesvédc'ena 0 tom, 28 pro Uspé§né up/atnén/aktua/izace koncepce vnéjs'iho ze/eného
prstence kraj/nného rozhram', z néhoi takfka do vn/trn/ho mésta hl. m. Prahy vyb/haj/ radidln/ //'ny
otevfene’ krajiny vpodobé ,,ze/enych k/I'm?” je naprosto k/I'éové, aby by/y stanoveny jasné podm/nky
vyuiit/ kraj/ny za vnéjsfi’ hranic/ vymezene’ho ,,/<raj/'nného rozhranl'”. Bi/é p/ochy bez jasné stanovenych
pravide/ {zejme'na} pro podrobnéjsV Uzemné p/a’novac/ dokumentac/ vprostoru mezi vnéjsi/ hranic/
,,krajinného rozhrani”, ,,zastavite/nym Uzemim Prl'praél"’ (pro néz’ aktua/izace c’. 5 ZUR hl. m. Prahy
taktéz’ nestanovuje jasné podm/nky, viz pfipominka 6.11) a hranic/ sprdvn/ho Lizemf hl. m. Prahy
navozuj/ (pod/e ndzoru MC no zdk/adé stud/a ndvrhu aktua/izace E. 5 ZUR hl. m. Prahy neopra’vnény)
dojem, 28 se jednd o Uzemi, v némz'je moine’ v podrobnéj§/ u'zemné p/dnovaci dokumentaci usi/ovat o
zastavite/nost.

Pfigoml’nka 15:

MC Praha 8 poiaduje, aby byl prvek ,,Zastavite|né L'Jzemi v Pfipraii”, kterv na’vrh aktualizace E 5 ZUR
hl. m. Prahy nové zavédi do kresu ,,Zl usporédém' uzeml’ hlavm’ho mésta Prahy” jasné definovén i
s L’Ikoly pro podrobnéjél’ Uzemné plénovaci dokumentaci a rozhodovém’ v Uzemi, a to prednostné
v kapitoléch vénovanVch koncepci uspofédéni Uzemi hl. m. Prahy (napF. kap. e) podle élenéni ZUR hl.
m. Prahy ve zném’ aktualizace E. 5) a jeho vymezeni Fédné odflvodnéno; pripadné aby byl prvek jako
zjevné redundantm’ (inverzm’) kvymezem’lm ,,ze|enym klinflm a krajinnému rozhranl’” zvykresu ZOl
vypuétén.

Odfivodnénl':

MC Praha 8 povaZuje nové zavddény koncept ,,Zastavite/ného Uzemi v PFI'praZ/"’za prinC/pic’z/ne' dOUCI'
prvek koncepce rozvoje hl. m. Prahy, pfestofe vymezen/ ,,Zastavite/ného Uzeml' v PFI’praZI"’ je ve/mi
pr’ekvapivy novy prvek vykresu 201 v situaci, kdy zpracovate/ aktua/izace 6. 5 ZUR zru§il ,,rozvojové 05y”
a ,,snamnd centra s pod/'lem ce/oméstskych funkci” no zdkadé argumentu, Ze nemaj/ nadm/stn/
vyznam.

Za'rovefi v§ak povafuje za ve/mi rizikové jeho zaveden/ bez stanovenz’jednoznaonych prav/de/ pro jeho
q/vdni, a to zejména 5 oh/edem na, soudé pod/e podk/adové mapy, ve/mi hruby zpflsob jeho vymezenl’
(hran/ce ,,Za$tavite/ného Uzem/ v Pr/prail"’je mnohdy vymezena ve/m/ ve/koryse ve znaéné vzdd/enosti
0d skutec’ne‘ zastaveného Uzem/ (napr. u Ko/ovrat, Horn/ch Poc’ernic, Br'ezinévsi atp.), mnohdy je
vymezena napfr'c“ skuteEné zastave’nym Uzem/m (napf. vRadot/né, Pl'snici a Horn/ch Poc'ern/c/ch) a
mnohdy v n/Ch souéasné zastavéné Uzeminen/zahrnuto (napf. Vinice, oko/I' Toéné, édst/Slivencefi, aniz’
by by/o zjevné, jaké ddvody ved/y k vymezen/ hran/ce zastavite/ného u'zeml'. Takto vymezend
,,za$tavite/nd L'Izemi” pak nejsou uvedena vTabu/ce za’bord na 5. 162 textové 6dsti odévodnéni
aktua/izace 6. 5.

Nenl’ proto zjevne’, proc' a jak byl tento prvek vymezen a jaky md p/nit (Joel. V/oz'en/ nove'ho prvku
koncepce uspofdddn/Uzem/hl. m. Prahy, a to takového, ktery nenI'Fddné odfivodnén a nen/zjevnyjeho

Odfivodnéni:

MC Praha 8 povaiuje nové zava’dény koncept krajinného rozhran/za iddouc/ a vhodny zpflsob dop/nénf
dosavadnr’ho systémfi ze/enych Mind 0 robustn/ tangencia’ln/ propojem’ na vnéjsfi'm okra/f (takrka)
souvis/e zastavéného Uzemr’ Prahy.

Za'rovefi je ov§em pfesvédc'ena 0 tom, 28 pro Uspé§né up/atnén/aktua/izace koncepce vnéjs'iho ze/eného
prstence kraj/nného rozhram', z néhoi takfka do vn/trn/ho mésta hl. m. Prahy vyb/haj/ radidln/ //'ny
otevfene’ krajiny vpodobé ,,ze/enych k/I'm?” je naprosto k/I'éové, aby by/y stanoveny jasné podm/nky
vyuiit/ kraj/ny za vnéjsfi’ hranic/ vymezene’ho ,,/<raj/'nného rozhranl'”. Bi/é p/ochy bez jasné stanovenych
pravide/ {zejme'na} pro podrobnéjsV Uzemné p/a’novac/ dokumentac/ vprostoru mezi vnéjsi/ hranic/
,,krajinného rozhrani”, ,,zastavite/nym Uzemim Prl'praél"’ (pro néz’ aktua/izace c’. 5 ZUR hl. m. Prahy
taktéz’ nestanovuje jasné podm/nky, viz pfipominka 6.11) a hranic/ sprdvn/ho Lizemf hl. m. Prahy
navozuj/ (pod/e ndzoru MC no zdk/adé stud/a ndvrhu aktua/izace E. 5 ZUR hl. m. Prahy neopra’vnény)
dojem, 28 se jednd o Uzemi, v némz'je moine’ v podrobnéj§/ u'zemné p/dnovaci dokumentaci usi/ovat o
zastavite/nost.

Pfigoml’nka 15:

MC Praha 8 poiaduje, aby byl prvek ,,Zastavite|né L'Jzemi v Pfipraii”, kterv na’vrh aktualizace E 5 ZUR
hl. m. Prahy nové zavédi do kresu ,,Zl usporédém' uzeml’ hlavm’ho mésta Prahy” jasné definovén i
s L’Ikoly pro podrobnéjél’ Uzemné plénovaci dokumentaci a rozhodovém’ v Uzemi, a to prednostné
v kapitoléch vénovanVch koncepci uspofédéni Uzemi hl. m. Prahy (napF. kap. e) podle élenéni ZUR hl.
m. Prahy ve zném’ aktualizace E. 5) a jeho vymezeni Fédné odflvodnéno; pripadné aby byl prvek jako
zjevné redundantm’ (inverzm’) kvymezem’lm ,,ze|enym klinflm a krajinnému rozhranl’” zvykresu ZOl
vypuétén.

Odfivodnénl':

MC Praha 8 povaZuje nové zavddény koncept ,,Zastavite/ného Uzemi v PFI'praZ/"’za prinC/pic’z/ne' dOUCI'
prvek koncepce rozvoje hl. m. Prahy, pfestofe vymezen/ ,,Zastavite/ného Uzeml' v PFI’praZI"’ je ve/mi
pr’ekvapivy novy prvek vykresu 201 v situaci, kdy zpracovate/ aktua/izace 6. 5 ZUR zru§il ,,rozvojové 05y”
a ,,snamnd centra s pod/'lem ce/oméstskych funkci” no zdkadé argumentu, Ze nemaj/ nadm/stn/
vyznam.

Za'rovefi v§ak povafuje za ve/mi rizikové jeho zaveden/ bez stanovenz’jednoznaonych prav/de/ pro jeho
q/vdni, a to zejména 5 oh/edem na, soudé pod/e podk/adové mapy, ve/mi hruby zpflsob jeho vymezenl’
(hran/ce ,,Za$tavite/ného Uzem/ v Pr/prail"’je mnohdy vymezena ve/m/ ve/koryse ve znaéné vzdd/enosti
0d skutec’ne‘ zastaveného Uzem/ (napr. u Ko/ovrat, Horn/ch Poc’ernic, Br'ezinévsi atp.), mnohdy je
vymezena napfr'c“ skuteEné zastave’nym Uzem/m (napf. vRadot/né, Pl'snici a Horn/ch Poc'ern/c/ch) a
mnohdy v n/Ch souéasné zastavéné Uzeminen/zahrnuto (napf. Vinice, oko/I' Toéné, édst/Slivencefi, aniz’
by by/o zjevné, jaké ddvody ved/y k vymezen/ hran/ce zastavite/ného u'zeml'. Takto vymezend
,,za$tavite/nd L'Izemi” pak nejsou uvedena vTabu/ce za’bord na 5. 162 textové 6dsti odévodnéni
aktua/izace 6. 5.

Nenl’ proto zjevne’, proc' a jak byl tento prvek vymezen a jaky md p/nit (Joel. V/oz'en/ nove'ho prvku
koncepce uspofdddn/Uzem/hl. m. Prahy, a to takového, ktery nenI'Fddné odfivodnén a nen/zjevnyjeho



I
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účel v koordinaci územního rozvoje území hl. m. Prahy, hl. m. Praha zbytečně zvyšuje riziko soudního
přezkumu, zda se jedná o aktualizaci ZÚR nebo skryté pořízení zcela nových ZÚR.

Připomínka 16:

MČ Praha 8 požaduje, aby v souladu s bodem o) kap. d)l byly zachována a případně územně
upřesněna významná propojení zeleně (tj. tangenciální propojení zelených klínů).

Odůvodnění:

MČ Praha 8 považuje zelené klíny a významná propojenízeleně za ověřený prvek koncepce uspořádání
území hl. m. Prahy zajišťující jednak přístup obyvatel do otevřené krajiny (i za hranicí hl. m. Prahy),
jednak prostředek pro zachování přírodních hodnot a adaptaci na změny klimatu. Proto trvá na
zachování konceptu významných propojení zeleně v ZÚR hl. m. Prahy po aktualizaci č. 5.

MČje toho názoru, že faktické vypuštění klíčového prvku koncepce uspořádání území hl. m. Prahy
hl. m. Praha zbytečně zvyšuje riziko soudního přezkumu, zda se jedná o aktualizaci ZÚR nebo skryté
pořízení zcela nových ZÚR.

Připomínka 17:

MČ Praha 8 požaduje, aby byly zachovány všechny požadavky kap. 2.4 ZÚR hl. m. Prahy v platném
znění, a to včetně úkolů pro podrobnější územně plánovací dokumentaci, a zapracovány do
příslušných kapitol ZÚR hl. m. Prahy ve znění aktualizace č. S; případné změny konkrétních jednotlivých
požadavků je nezbytné jasně a věcně odůvodnit.

Odůvodnění:

MČ Praha 8 považuje ochranu kulturních a civilizačních hodnot hl. m. Prahy za naprosto klíčový úkol
územního plánování hl. m. Prahy.

Navrhované změny (efektivní eliminace požadavků na podrobnější územně plánovací dokumentaci
nastavit jasná a předvídatelná pravidla pro územní rozvoj území s formální památkovou ochranou
{UNESCO, MPR, MPZ} a kulturní a civilizační hodnotou nedosahující parametrů opravňující, aby
požívaly ochrany podle zák. 20/1987 Sb., ale významných pro zachování stop kontinuity vývoje hl. m.
Prahy) obsahu kapitoly jsou pro MČ věcně nepřijatelné.

Odůvodnění navrhovaných změn je pak naprostoformalistní a vyhýbající se podstatě věci.

Zpráva o uplatňování ZÚR velmi obecně požaduje (kap. e/2) následující: ,, Text této kapitoly bude
prověřen a upraven v souladu s výsledky vyhodnocení uplatněných připomínek viz. Příloha č. 1; Dále
bude text této kapitoly upraven a bude zohledňovat nejen obecné požadavky ve smyslu zákona
350/2012 Sb. (novela stavebního zákona}, platného znění vyhlášky č. 500/2006 Sb., ÚAP a PSP (týkající
se podrobnosti toho, co ZÚR náleží, vztahům k PSP a aktualizace ÚAP) ale také bude zohledňovat
novely ostatních zákonů, které mají vliv na územníplánování(. .. )".

Výrok 13. AZÚR {s.3} pak suše konstatuje, že „Nadpis podkapitoly 2.4 se zrušuje", což odůvodnění
výroku 13. AZÚR (s. 43} odůvodňuje slovy „Při úpravě struktury ZÚR byly přesunuty všechny vnořené
části textu. Nadbytečný nadpis prázdné části se tedy zrušuje". Příl. č. 1 Odůvodnění AZÚR (s. 10} celou

doel v koordinac/ Lizemniho rozvoje Uzem/ hl. m. Prahy, hl. m. Praha zbyteéné zvyiuje riziko soudniho
prezkumu, zda se jednd 0 aktua/izaci ZUR nebo skryté pofl'zenl'zce/a novych ZUR.

Pfigominka 16:

MC Praha 8 poiaduje, aby vsouIadu sbodem o) kap. d)1 byly zachovéna a pripadné Uzemné
upFesnéna snamné propojeni zelené (tj. tangenciélm’ propojem’ zelem’lch klinfl).

Odfivodnéni:

MC Praha 8 povaZuje zelené Him a vyznamna' propojenize/ené za ovéreny prvek koncepce usporc'lda'ni
Uzeml’ hl. m. Prahy zoj/ét’uj/c/jednak pfl'stup obyvate/ do otevrene' krajiny (i 20 hranic/ h/. m. Prahy),
jednak prostredek pro zachova’ni prVrodn/ch hodnot a adaptaci no zmény k/imatu. Proto trvd na
zachova’ni konceptu vyznamnych propojenize/ené v ZUR h/. m. Prahy po aktualizac/ E. 5.

M5 je toho ndzoru, z'e faktické vypus'téni k/I'Eového prvku koncepce uspor'dddni dzemi hl. m. Prahy
hl. m. Praha zbyteEné zvys'uje riziko soudniho pfezkumu, zda se jednd o aktualizaci ZUR nebo skryté
poFizenI'zce/a novych ZUR.

PFiQominka 17:

MC Praha 8 poiaduje, aby byly zachovény véechny poiadavky kap. 2.4 ZUR hl. m. Prahy v platném
znéni, a to véetné Ukolfl pro podrobnéjél' L’Jzemné plénovaci dokumentaci, a zapracovény do
pfisluémjch kapitol ZUR hl. m. Prahy ve znéni aktualizace 6. 5; pfipadné zmény konkrétm’ch jednotlivh
poiadavkfl je nezbytné jasné a vécné odflvodnit.

Odfivodném’:

MC Praha 8 povafuje ochranu ku/turnich a Civilizaénl'ch hodnot hl. m. Prahy za naprosto k/I'Eovy Uko/
Uzemnl'ho pldnovdnihl. m. Prahy.

nastavit jasnd a pfedvidate/nd pravid/a pro Uzemni rozvoj azemi s formd/n/ pamdtkovou ochranou
(UNESCO, MPR, MP2) 0 ku/turn/ a civilizac'nl' hodnotou nedosahujic/ parametrt? opravriujicf, aby
pozfl'va/y ochrany pod/e za’k. 20/1987 5b., ale vyznamnych pro zachovdni stop kontinu/ty vyvoje hl. m.
Prahy) obsahu kapito/yjsou pro MC vécné nepr'ijate/né.

Odavodnéni navrhovanych zmén je pak naprosto formalistn/ a vyhybaj/c/se podstaté véci.

Zprdva o uplatr'lovdnl' ZUR velmi obecné poiaduje (kap. e/2) nds/eduj/ci: ,, Text te'to kapito/y bude
provéren a upraven v sou/adu 5 vysledky vyhodnocen/ uplatnénych pr'ipominek viz. Pf/‘loha c”. 1; 06/9
bude text této kapito/y upraven a bude zoh/edfiovat nejen obecné poiadavky ve smys/u zdkona
350/2012 5b. (nove/a stavebn/ho zdkona), p/atne’ho znéni vyhld§ky c". 500/2006 5b., UAP a P5P (tykaj/c/
5e podrobnosti toho, co ZUR nd/ezvi, vztahfim k PSP 0 aktua/I'zace UAP) ale také bude zoh/edfiovat
nove/y ostatnl’ch zdkoni’l, které majI’ v/iv na Uzemn/ p/a'novdnl' (...)”.

vyrok 13. AZUR (5.3) pak su§e konstatuje, z”e ,,Nadpi$ podkap/to/y 2.4 se zrus‘uje”, coz“ oddvodnén/
vyroku 13. AZUR (s. 43) odfivodfluje s/ovy ,,Pr"i Upravé struktury ZUR byly pfesunuty vs'echny vnofené
C'dst/ textu. Nadbyteény nadpis prc'lzdné Edsti se tedy zru§uje”. PHI. c“. 1 Odf/vodnénl'AZUR (s. 10) ce/ou

doel v koordinac/ Lizemniho rozvoje Uzem/ hl. m. Prahy, hl. m. Praha zbyteéné zvyiuje riziko soudniho
prezkumu, zda se jednd 0 aktua/izaci ZUR nebo skryté pofl'zenl'zce/a novych ZUR.

Pfigominka 16:

MC Praha 8 poiaduje, aby vsouIadu sbodem o) kap. d)1 byly zachovéna a pripadné Uzemné
upFesnéna snamné propojeni zelené (tj. tangenciélm’ propojem’ zelem’lch klinfl).

Odfivodnéni:

MC Praha 8 povaZuje zelené Him a vyznamna' propojenize/ené za ovéreny prvek koncepce usporc'lda'ni
Uzeml’ hl. m. Prahy zoj/ét’uj/c/jednak pfl'stup obyvate/ do otevrene' krajiny (i 20 hranic/ h/. m. Prahy),
jednak prostredek pro zachova’ni prVrodn/ch hodnot a adaptaci no zmény k/imatu. Proto trvd na
zachova’ni konceptu vyznamnych propojenize/ené v ZUR h/. m. Prahy po aktualizac/ E. 5.

M5 je toho ndzoru, z'e faktické vypus'téni k/I'Eového prvku koncepce uspor'dddni dzemi hl. m. Prahy
hl. m. Praha zbyteEné zvys'uje riziko soudniho pfezkumu, zda se jednd o aktualizaci ZUR nebo skryté
poFizenI'zce/a novych ZUR.

PFiQominka 17:

MC Praha 8 poiaduje, aby byly zachovény véechny poiadavky kap. 2.4 ZUR hl. m. Prahy v platném
znéni, a to véetné Ukolfl pro podrobnéjél' L’Jzemné plénovaci dokumentaci, a zapracovény do
pfisluémjch kapitol ZUR hl. m. Prahy ve znéni aktualizace 6. 5; pfipadné zmény konkrétm’ch jednotlivh
poiadavkfl je nezbytné jasné a vécné odflvodnit.

Odfivodném’:

MC Praha 8 povafuje ochranu ku/turnich a Civilizaénl'ch hodnot hl. m. Prahy za naprosto k/I'Eovy Uko/
Uzemnl'ho pldnovdnihl. m. Prahy.

nastavit jasnd a pfedvidate/nd pravid/a pro Uzemni rozvoj azemi s formd/n/ pamdtkovou ochranou
(UNESCO, MPR, MP2) 0 ku/turn/ a civilizac'nl' hodnotou nedosahujic/ parametrt? opravriujicf, aby
pozfl'va/y ochrany pod/e za’k. 20/1987 5b., ale vyznamnych pro zachovdni stop kontinu/ty vyvoje hl. m.
Prahy) obsahu kapito/yjsou pro MC vécné nepr'ijate/né.

Odavodnéni navrhovanych zmén je pak naprosto formalistn/ a vyhybaj/c/se podstaté véci.

Zprdva o uplatr'lovdnl' ZUR velmi obecné poiaduje (kap. e/2) nds/eduj/ci: ,, Text te'to kapito/y bude
provéren a upraven v sou/adu 5 vysledky vyhodnocen/ uplatnénych pr'ipominek viz. Pf/‘loha c”. 1; 06/9
bude text této kapito/y upraven a bude zoh/edfiovat nejen obecné poiadavky ve smys/u zdkona
350/2012 5b. (nove/a stavebn/ho zdkona), p/atne’ho znéni vyhld§ky c". 500/2006 5b., UAP a P5P (tykaj/c/
5e podrobnosti toho, co ZUR nd/ezvi, vztahfim k PSP 0 aktua/I'zace UAP) ale také bude zoh/edfiovat
nove/y ostatnl’ch zdkoni’l, které majI’ v/iv na Uzemn/ p/a'novdnl' (...)”.

vyrok 13. AZUR (5.3) pak su§e konstatuje, z”e ,,Nadpi$ podkap/to/y 2.4 se zrus‘uje”, coz“ oddvodnén/
vyroku 13. AZUR (s. 43) odfivodfluje s/ovy ,,Pr"i Upravé struktury ZUR byly pfesunuty vs'echny vnofené
C'dst/ textu. Nadbyteény nadpis prc'lzdné Edsti se tedy zru§uje”. PHI. c“. 1 Odf/vodnénl'AZUR (s. 10) ce/ou



kapitolu 2.4.1 označuje jako bez náhrady zrušenou, což potvrzuje výrok 14. AZÚR (s.4) větou „Oddíl
2.4.1 se zrušuje. 11

•

Odůvodnění výroku 14. AZÚR (s.43) pak konstatuje, že: ,, Texty z kapitoly 2 nepřevedené do jiných

kapitol se zrušují, protože neodpovídají obsahu dle vyhl. 500/2006 Sb. v platném znění. 11
, aniž by jasně

zdůvodnil, které a z jakého důvodu (§6 odst. 1 vyhl. 500/2006 Sb. konstatuje, že,,(. .. ) Náležitosti obsahu

zásad územního rozvoje, včetně jejich odůvodnění, jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce. Pro

zásady územního rozvoje hlavního města Prahy se použije příloha č. 4 k této vyhlášce obdobně,

nevylučuje-li to povaha věci. 11
, a odd. I odst. 1 písm. e) příl. č. 4 vyhl. 500/2006 Sb. k tomu pak uvádí, že

ZÚR mají obsahovat „upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních
a civilizačních hodnot území kraje"}.

Výroky a odůvodnění 618. - 631. (s. 37-38 výroku, s. 126-127 odůvodnění) pouze konstatují editace

textu přesunutých či doplňovaných bodů a odkazují na komplexní zdůvodnění změn kap. e) z úvodu

Odůvodnění. V kap. e) Odůvodnění není lze nalézt žádné konkrétní důvody pro zrušení bodů kap. 2.4.1

a) - e), 2.4.2 a) - d) a f) - i. Body a) - r) úkolů pro podrobnější územně plánovací dokumentaci ruší

argumentací, že ZÚR nemá zákonné zmocnění formulovat úkoly pro podrobnější územně plánovací
dokumentaci, pro níž je na základě §36 odst. 5 zák. 183/2006 Sb. závazná.

V celém postupu se MČ nepodařilo nalézt jediný argument, s nímž by bylo lze vést věcnou polemiku
(s výjimkou právního sporu o to, zda §36 odst. 5 zák. 183/2006 Sb. zmocňuje zásady územního rozvoje
ke stanovení úkolů pro podrobnější územně plánovací dokumentaci).

Odůvodnění zrušení úkolů pro podrobnější územně plánovací dokumentaci, cit: ,, V celém textu byly

z kapitoly 2 odstraněny „Úkoly pro podrobnější územně plánovací dokumentaci", protože pro

definování takových úkolů v dokumentaci zásad územního rozvoje není žádné zákonné zmocněni", je

podle názoru MČ chybné, protože §36 odst. 5 zák. 183/2006 Sb. naprosto jednoznačně stanoví, že

„Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů

a pro rozhodování v území. 11 a proto jejich výroková část prakticky nemůže obsahovat nic jiného, než

úkoly pro podrobnější územně-plánovací dokumentaci a/nebo pro rozhodování v území. Z jiných

kapitol zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (viz. např. d) 2.1 Barrandov-Slivenec, případně jiné plochy

a koridory ZÚR hl. m. Prahy) navíc zpracovatel odstranění „úkolů pro podrobnější územně-plánovací
dokumentaci" nenavrhuje, takže je ve svém právním názoru minimálně nekonzistentní.

MČje toho názoru, že faktické vypuštění klíčových priorit územního plánování území hl. m. Prahy hl.
m. Praha zbytečně zvyšuje riziko soudního přezkumu, zda se jedná o aktualizaci ZÚR nebo skryté
pořízení zcela nových ZÚR.

Naprosto fatálně nedostatečné odůvodnění takto významného zásahu do výroku ZÚR hl. m. Prahy
při aktualizaci pak ohrožuje proces pořízení aktualizace č. 5 ZÚR jako celku.

Připomínka 18

MČ Praha 8 požaduje, aby ZÚR hl. m. Prahy v souladu s prioritami a) 2 2/, a) 2 3/, e) 1/, e) 2/ a e) 3/
ZÚR hl. m. Prahy ve znění po aktualizaci č. S diverzifikovaly území „městské krajiny Prahy" na části se
shodnými cílovými kvalitami, které budou formulované tak, aby umožnily formulaci úkolů (zejména)
pro podrobnější územně plánovací dokumentaci tak, aby byla zajištěna ochrana jejich dochovaných
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot.

kapito/u 2.4.1 ozna6u1'ejako bez ndhrady zru§enou, coz' potvrzuje vyrok 14. AZUR (5.4) vétou ,,Oddi/
2.4.1 58 zru§uje.

OdL‘ivodnéni vyroku 14. AZUR ($.43) pak konstatuje, Ze: ,,Texty z kapito/y 2 nepfevedené do jinych
kapito/ se zru§uji, protoie neodpovidaji obsahu d/e vyhl. 500/2006 Sb. v platném znéni. ”, anii by jasné
zddvodnil, které a zjake’ho ddvodu (§6 odst. 1 vyhi. 500/2006 Sb. konstatuje, 2e ,,(...) Nd/efitosti obsahu
zdsad u'zemniho rozvoje, v6etné jejich odévodnéni, jsou stanoveny v pfi'ioze 6. 4 k této vyh/d§ce. Pro
za’sady u’zemniho rozvoje h/avniho mésta Prahy 5e poufije pr’i/oha 6. 4 k této vyh/d§ce obdobné,
nevy/u6uje—ii to povaha véci. ”, (7 odd. lodst. 1 pi’sm. 8) pm. 6. 4 vyhl. 500/2006 Sb. k tomu pak uva’di, Ze
ZUR maji obsahovat ,,upfesnéni Uzemnich podminek koncepce ochrany a rozvoje pfl'rodni'ch, ku/turnich
a Civi/iza6nich hodnot Uzemi kraje”).

Wroky a oddvodnéni 618. — 631. (5. 37—38 vyroku, s. 126—127 oddvodnéni) pouze konstatuji editace
textu pfesunutych 6i dop/fiovanych mm? a odkazuji na komp/exni zdfivodnéni zmén kap. e) z Livodu
Odfivodnéni. V kap. e) Odiivodnénineni/ze na/ézt iodné konkrétni dL‘ivody pro zrus’eni bodL‘i kap. 2.4.1
o) — e), 2.4.2 o) — d) a f) — i. Body 0) — r) aka/L? pro podrobnéj§i’ Lizemné p/dnovaci dokumentaci ru§/'
argumentaci, z’e ZUR nemo zdkonné zmocnéniformu/ovat Likoiy pro podrobnéjsV Lizemné p/dnovaci
dokumentaci, pro ni'Zje no zdk/adé §36 odst. 5 zdk. 183/2006 Sb. za’voznd.

V celém postupu 5e M5 nepodar'ilo naléztjediny argument, 5 nimz' by bylo Ize vést vécnou polemiku
(s vyjimkou prdvniho sporu o to, zda §36 odst. 5 zdk. 183/2006 Sb. zmocfiuje zdsady Lizemniho rozvoje
ke stanoveni Uko/UI pro podrobnéj§1’ u'zemné p/dnovaci dokumentaci).

Oddvodnéni zrus'eni u’ko/L‘} pro podrobnéjéi' dzemné p/dnovaci dokumentaci, cit: ,,V celém textu by/y
z kapito/y 2 odstranény ,,Uko/y pro podrobnéj§i Lizemné p/dnovaci dokumentaci” protoie pro
definovdni takovych Liko/L‘i v dokumentaci zdsad Lizemniho rozvoje neniz'a’dné zdkonné zmocnéni”, je
pod/e ndzoru MC chybné, protofe §36 odst. 5 zdk. 183/2006 Sb. naprosto jednozna6né stonovi, z”e
,,sady Uzemniho rozvoje jsou zdvozné pro porvizova'ni a vyddvdni Lizemnich pidm‘i, regu/a6nich pio’m}
a pro rozhodovdni' v Uzemi. ” a proto jejich vyrokova' édst prakticky nemfiz’e obsahovat nic jiného, nef
Liko/y pro podrobnéjsfi' Uzemné-pionovaci dokumentaci o/nebo pro rozhodovdni vUzemi. Z jinych
kapito/ zdsad Lizemniho rozvoje hi. m. Prahy (viz. napr'. d) 2.1 Barrandov-S/ivenec, pfi’padné jiné p/ochy
a koridory ZUR hl. m. Prahy) navic zpracovate/ odstranéni,,dko/L7 pro podrobnéjS’i Lizemné-p/dnovoci
dokumentaci” nenavrhuje, takz’e je ve svém prdvnim ndzoru minimd/né nekonzistentni.

ie toho ndzoru, ie faktické vypus'téni klic'ovych priorit Uzemniho p/dnovdnidzemihl. m. Prahy h].
m. Praha zbyte6né zvys"uje riziko soudniho pr'ezkumu, zda se jednd o aktualizaci ZUR nebo skryté
poFizeni zcela novych ZUR.

Naprosto fatdlné nedostate6né odfivodnéni takto vyznamného zdsahu do vyroku ZUR hl. m. Prahy
pfi aktualizaci pak ohroz'uje proces pofizeni aktualizace 6. 5 ZURjako celku.

Pfigominka 18

MC Praha 8 poiaduje, aby ZUR hl. m. Prahy v souladu s prioritami a) 2 2/, a) 2 3/, e) 1/, e) 2/ a e) 3/
ZUR hl. m. Prahy ve znéni po aktualizaci 6. 5 diverzifikovaly Uzemi ,,méstské krajiny Prahy” na éésti se
shonmi cilovi kvalitami, které budou formulované tak, aby umoinily formulaci UkOIO (zejména)
pro podrobnéjéi Uzemné pla’novaci dokumentaci tak, aby byla zajiéténa ochrana jejich dochovamjch
prirodm'ch, kulturnich a civilizaénich hodnot.

kapito/u 2.4.1 ozna6u1'ejako bez ndhrady zru§enou, coz' potvrzuje vyrok 14. AZUR (5.4) vétou ,,Oddi/
2.4.1 58 zru§uje.

OdL‘ivodnéni vyroku 14. AZUR ($.43) pak konstatuje, Ze: ,,Texty z kapito/y 2 nepfevedené do jinych
kapito/ se zru§uji, protoie neodpovidaji obsahu d/e vyhl. 500/2006 Sb. v platném znéni. ”, anii by jasné
zddvodnil, které a zjake’ho ddvodu (§6 odst. 1 vyhi. 500/2006 Sb. konstatuje, 2e ,,(...) Nd/efitosti obsahu
zdsad u'zemniho rozvoje, v6etné jejich odévodnéni, jsou stanoveny v pfi'ioze 6. 4 k této vyh/d§ce. Pro
za’sady u’zemniho rozvoje h/avniho mésta Prahy 5e poufije pr’i/oha 6. 4 k této vyh/d§ce obdobné,
nevy/u6uje—ii to povaha véci. ”, (7 odd. lodst. 1 pi’sm. 8) pm. 6. 4 vyhl. 500/2006 Sb. k tomu pak uva’di, Ze
ZUR maji obsahovat ,,upfesnéni Uzemnich podminek koncepce ochrany a rozvoje pfl'rodni'ch, ku/turnich
a Civi/iza6nich hodnot Uzemi kraje”).

Wroky a oddvodnéni 618. — 631. (5. 37—38 vyroku, s. 126—127 oddvodnéni) pouze konstatuji editace
textu pfesunutych 6i dop/fiovanych mm? a odkazuji na komp/exni zdfivodnéni zmén kap. e) z Livodu
Odfivodnéni. V kap. e) Odiivodnénineni/ze na/ézt iodné konkrétni dL‘ivody pro zrus’eni bodL‘i kap. 2.4.1
o) — e), 2.4.2 o) — d) a f) — i. Body 0) — r) aka/L? pro podrobnéj§i’ Lizemné p/dnovaci dokumentaci ru§/'
argumentaci, z’e ZUR nemo zdkonné zmocnéniformu/ovat Likoiy pro podrobnéjsV Lizemné p/dnovaci
dokumentaci, pro ni'Zje no zdk/adé §36 odst. 5 zdk. 183/2006 Sb. za’voznd.

V celém postupu 5e M5 nepodar'ilo naléztjediny argument, 5 nimz' by bylo Ize vést vécnou polemiku
(s vyjimkou prdvniho sporu o to, zda §36 odst. 5 zdk. 183/2006 Sb. zmocfiuje zdsady Lizemniho rozvoje
ke stanoveni Uko/UI pro podrobnéj§1’ u'zemné p/dnovaci dokumentaci).

Oddvodnéni zrus'eni u’ko/L‘} pro podrobnéjéi' dzemné p/dnovaci dokumentaci, cit: ,,V celém textu by/y
z kapito/y 2 odstranény ,,Uko/y pro podrobnéj§i Lizemné p/dnovaci dokumentaci” protoie pro
definovdni takovych Liko/L‘i v dokumentaci zdsad Lizemniho rozvoje neniz'a’dné zdkonné zmocnéni”, je
pod/e ndzoru MC chybné, protofe §36 odst. 5 zdk. 183/2006 Sb. naprosto jednozna6né stonovi, z”e
,,sady Uzemniho rozvoje jsou zdvozné pro porvizova'ni a vyddvdni Lizemnich pidm‘i, regu/a6nich pio’m}
a pro rozhodovdni' v Uzemi. ” a proto jejich vyrokova' édst prakticky nemfiz’e obsahovat nic jiného, nef
Liko/y pro podrobnéjsfi' Uzemné-pionovaci dokumentaci o/nebo pro rozhodovdni vUzemi. Z jinych
kapito/ zdsad Lizemniho rozvoje hi. m. Prahy (viz. napr'. d) 2.1 Barrandov-S/ivenec, pfi’padné jiné p/ochy
a koridory ZUR hl. m. Prahy) navic zpracovate/ odstranéni,,dko/L7 pro podrobnéjS’i Lizemné-p/dnovoci
dokumentaci” nenavrhuje, takz’e je ve svém prdvnim ndzoru minimd/né nekonzistentni.

ie toho ndzoru, ie faktické vypus'téni klic'ovych priorit Uzemniho p/dnovdnidzemihl. m. Prahy h].
m. Praha zbyte6né zvys"uje riziko soudniho pr'ezkumu, zda se jednd o aktualizaci ZUR nebo skryté
poFizeni zcela novych ZUR.

Naprosto fatdlné nedostate6né odfivodnéni takto vyznamného zdsahu do vyroku ZUR hl. m. Prahy
pfi aktualizaci pak ohroz'uje proces pofizeni aktualizace 6. 5 ZURjako celku.

Pfigominka 18

MC Praha 8 poiaduje, aby ZUR hl. m. Prahy v souladu s prioritami a) 2 2/, a) 2 3/, e) 1/, e) 2/ a e) 3/
ZUR hl. m. Prahy ve znéni po aktualizaci 6. 5 diverzifikovaly Uzemi ,,méstské krajiny Prahy” na éésti se
shonmi cilovi kvalitami, které budou formulované tak, aby umoinily formulaci UkOIO (zejména)
pro podrobnéjéi Uzemné pla’novaci dokumentaci tak, aby byla zajiéténa ochrana jejich dochovamjch
prirodm'ch, kulturnich a civilizaénich hodnot.



.l
1 Odůvodnění:

MČ Praha 8 vítá změnu v metodice vymezování a stanovení cílových kvalit krajin území hl. m. · Prahy.
Jejich aplikaci do výkresu Z0l Výkres uspořádání územíhl. m. Prahy však považuje zejména ve vymezení
Městské krajiny Prahy za poněkud schematické.

MČ Praha 8 je toho názoru, že vzhledem k heterogenitě území hl. m. Prahy není lze stanovit jednotné
úkoly pro podrobnější územně plánovací dokumentaci a/nebo pro rozhodování v územípro celé území
f) 1.1 (Městská krajina Prahy) či pro d) 1 a) (souvisle zastavitelné území města).

(Vzhledem k tomu, že „souvisle zastavitelné územíměsta"nenínikde v ZÚR ve zněnínávrhu aktualizace
č. 5 územně vymezeno, předpokládáme, že se jedná o území „Městské krajiny Prahy", ze které jsou
vyňaty „enklávy otevřené krajiny".)

Z tohoto důvodu požaduje, aby ZÚR hl. m. Prahy ve znění po aktualizaci č. 5 území (převážně) souvisle
zastavěného území města diverzifikovaly obdobným způsobem, jako činí v případě krajin za hranicí
„souvisle zastavitelného území města" a tak umožnily stanovení cílových kvalit rozdílných částí území
města Prahy odpovídajících jejich potenciálu a přírodním, kulturním a civilizačním hodnotám. K tomu
pak může s výhodou využít územní zpřesnění (nadmístních) ,,rozvojových os" a „významných center s
podílem celoměstských funkcí".

Připomínka 19:

MČ Praha 8 požaduje, aby ZÚR hl. m. Prahy v souladu s prioritou a) 2 6/ ,,Zajistit podmínky pro rozvoj
všech dopravních systémů nezbytných pro fungování města, přednostně pro rozvoj integrované
veřejné dopravy s potřebným přesahem do Středočeského kraje, s kvalitními přestupními vazbami a
systémem záchytných parkovišť, umožňující účelné propojení ploch různého využití při splnění
požadavků na kvalitní životní prostředí." jednoznačně stanovila koncepci dopravní infrastruktury,
vymezila a stabilizovala plochy a koridory pro její klíčové celoměstsky významné prvky jako veřejně
prospěšné stavby a případné změny koncepce dopravy řádně odůvodnila.

Odůvodnění:

Aktualizace č. 5. ZÚR hl. m. Prahy bez náhrady ruší kapitolu 2.2.3 Koncepce dopravní infrastruktury
platných ZÚR hl. m. Prahy (viz kap. a) Odůvodnění aktualizace č. 5 ZÚR hl. m. Prahy a str. 8-9 příl. č. 1
Odůvodnění) a jejích 16 ustanovení komprimuje do ustanovení priorit a) 2 6/, a) 2 7/ a a) 2 8/, aniž
uvedla věcné důvody přijatých změn, čímž zásadním způsobem oslabuje důvody pro vymezení
koridorů veřejně prospěšných staveb pro dopravní infrastrukturu, a to včetně těch potvrzovaných
z platných ZÚR hl. m. Prahy.

Základní kostra dopravní infrastruktury by tak přijatou změnou ztratila pevné a u soudů potvrzené
koncepční základy.

MČ při té příležitosti konstatuje, že se jí v odůvodnění aktualizace č. 5 ZÚR hl. m. Prahy dostupném na
http://servis. praha-mesto. cz/uzplan/Uzemni_plan_HMP/ZUR/5_AZUR/SPJ/spolecne_jednaní. html
nepodařilo nalézt odůvodnění pro změny vymezených VPS pro dopravní infrastrukturu 910/600/Z/7,
910/600/Z/8, 910/600/Z/9, 910/600/Z/20, 910/600/Z/26, 910/600/Z/41, 910/600/Z/45,
910/600/Z/46, 910/600/Z/48, 910/600/Z/49, 910/600/Z/68 a 910/600/Z/69 a 600/Z/20, a odůvodnění
rušení staveb pro dopravní infrastrukturu 600/Z/25, 600/Z/51, 600/Z/52, 600/Z/53 a 600/Z/99.

Odfivodnéni:

MC Praha 8 v/to’ zménu v metodice vymezovc’mi a stanoveni c/Iovych kva/it krajin Uzem/ hl. m. Prahy.
Jejich apl/kac/ do vykresu ZOl Wkres uspofa’ddn/ u’zem/hl. m. Prahy v§ak povafuje zejme’na ve vymezen/
Méstské kraj/ny Prahy za ponékud schematické.

MC Praha 8je toho ndzoru, Ze vzh/edem k heterogenité Lizem/hl. m. Prahy nenl'lze stanovitjednotné
Uko/y pro podrobnéjs’f Uzemné p/dnovac/ dokumentaci a/nebo pro rozhodova’n/ v u’zeml’pro ce/é Uzem/
f) 1.1 (Méstskd krajina Prahy) 5/ pro 0’) l o) (souv/s/e zastavite/ne’ u'zem/mésta).

(Vzh/edem k tomu, 2e ,,50uv/s/e zastavitelné Uzemimésta”nen/nikde v ZUR ve znénindvrhu aktua/r’zace
E. 5 Uzemné vymezeno, pfedpok/ddo’me, z'e 5e jednd o Uzeml',,/Vléstské krajiny Prahy”, ze které jsou
vyriaty ,,en/</dvy otevfene’ kraj/ny”.)

Z tohoto dfivodu pofaduje, aby ZUR h/. m. Prahy ve znén/po aktua/izac/ (f. 5 dzem/ (pfevdiné) souv/s/e
zastavéne’ho Uzeml' mésta diverziflkova/y obdobnym s‘Jsobem, jako finl’ vpr'ipadé krajin za hranici
,,souv/s/e zastavite/ného dzem/ mésta” a tak umoZn/ly stanoveni ci/ovych kvalit rozdr’lnych édst/ Uzemi
mésta Prahy odpov/daj/c/ch jejich potencidlu a pFI'rodn/m, ku/turn/m a civilizaén/m hodnotdm. K tomu
pak maze s vyhodou vyuzfl't Uzemnl'zpfesnén/ (nadmr’stnich) ”rozvojovym 05” a ,,vyznamnych center 5
pod/'lem ce/oméstskych funkcf”.

Pfipoml'nka 19:

MC Praha 8 poiaduje, aby ZUR hl. m. Prahy v souladu s prioritou a) 2 6/ ,,Zajistit podminky pro rozvoj
véech dopravm’ch systémfl nezbytnych pro fungovém’ mésta, prednostné pro rozvoj integrované
verejné dopravy s potream presahem do Stredoéeského kraje, s kvalitm’mi prestupm’mi vazbami a
systémem zéchytnych parkoviét’, umoifiujici L’Jéelné propojeni ploch rflzného vyuiiti pri splném’
poiadavkfi na kvalitni iivotni prostredi.“ jednoznaéné stanovila koncepci dopravm’ infrastruktury,
vymezila a stabilizovala plochy a koridory pro jeji kliéové celoméstsky Wznamné prvky jako verejné
prospééne’ stavby a pripadné zmény koncepce dopravy Fédné odOvodniIa.

Odfivodnéni:

Aktua/izace E. 5. ZUR h/. m. Prahy bez ndhrady ru§i kapitolu 2.2.3 Koncepce dopravni infrastruktury
platnych ZUR hl. m. Prahy (viz kap, a) Oddvodnén/ aktua/I'zace c”. 5 ZUR hl. m. Prahy 0 str. 8—9 pF/'/. 6. 1
Odfivodnéni) a jejich 16 ustanoveni komprimuje do ustanoveni priorit a) 2 6/, a) 2 7/ a a) 2 8/, aniz"
uvedla vécné dfivody pFijatych zmén, El'mf zdsadnl’m zpdsobem oslabuje dfivody pro vymezen/
koridorL‘} veFejné prospé§nych staveb pro dopravn/ infrastrukturu, a to véetné téch potvrzovanych
z p/atnych ZUR hl. m. Prahy.

Za‘k/adm’ kostra dopravn/ infrastruktury by tak pfijatou zménou ztrati/a pevne’ a u soudfi potvrzene’
koncepc’n/ za’k/ady.

MC pr? té pfl'lefitosti konstatuje, fe 5e j/ v odflvodnén/ aktua/r‘zace E. 5 ZUR hl. m. Prahy dostupném na
http://servis.praha—mesto.cz/uzp/an/Uzemni_p/an_HMP/ZUR/5_AZUR/SPJ/spo/ecneJednani.htm/
nepodafi/o na/ézt odévodnénl’ pro zmény vymezenych VPS pro dopravm’ infrastrukturu 910/600/2/7,
910/600/2/8, 910/600/2/9, 910/600/2/20, 910/600/2/26, 910/600/2/41, 910/600/2/45,
910/600/2/46, 910/600/2/48, 910/600/2/49, 910/600/2/68 a 910/600/2/69 a 600/Z/20, a odfivodnén/
ru§eni5taveb pro dopravni infrastrukturu 600/2/25, 600/Z/51, 600/2/52, 600/Z/53 a 600/Z/99.

Odfivodnéni:

MC Praha 8 v/to’ zménu v metodice vymezovc’mi a stanoveni c/Iovych kva/it krajin Uzem/ hl. m. Prahy.
Jejich apl/kac/ do vykresu ZOl Wkres uspofa’ddn/ u’zem/hl. m. Prahy v§ak povafuje zejme’na ve vymezen/
Méstské kraj/ny Prahy za ponékud schematické.

MC Praha 8je toho ndzoru, Ze vzh/edem k heterogenité Lizem/hl. m. Prahy nenl'lze stanovitjednotné
Uko/y pro podrobnéjs’f Uzemné p/dnovac/ dokumentaci a/nebo pro rozhodova’n/ v u’zeml’pro ce/é Uzem/
f) 1.1 (Méstskd krajina Prahy) 5/ pro 0’) l o) (souv/s/e zastavite/ne’ u'zem/mésta).

(Vzh/edem k tomu, 2e ,,50uv/s/e zastavitelné Uzemimésta”nen/nikde v ZUR ve znénindvrhu aktua/r’zace
E. 5 Uzemné vymezeno, pfedpok/ddo’me, z'e 5e jednd o Uzeml',,/Vléstské krajiny Prahy”, ze které jsou
vyriaty ,,en/</dvy otevfene’ kraj/ny”.)

Z tohoto dfivodu pofaduje, aby ZUR h/. m. Prahy ve znén/po aktua/izac/ (f. 5 dzem/ (pfevdiné) souv/s/e
zastavéne’ho Uzeml' mésta diverziflkova/y obdobnym s‘Jsobem, jako finl’ vpr'ipadé krajin za hranici
,,souv/s/e zastavite/ného dzem/ mésta” a tak umoZn/ly stanoveni ci/ovych kvalit rozdr’lnych édst/ Uzemi
mésta Prahy odpov/daj/c/ch jejich potencidlu a pFI'rodn/m, ku/turn/m a civilizaén/m hodnotdm. K tomu
pak maze s vyhodou vyuzfl't Uzemnl'zpfesnén/ (nadmr’stnich) ”rozvojovym 05” a ,,vyznamnych center 5
pod/'lem ce/oméstskych funkcf”.

Pfipoml'nka 19:

MC Praha 8 poiaduje, aby ZUR hl. m. Prahy v souladu s prioritou a) 2 6/ ,,Zajistit podminky pro rozvoj
véech dopravm’ch systémfl nezbytnych pro fungovém’ mésta, prednostné pro rozvoj integrované
verejné dopravy s potream presahem do Stredoéeského kraje, s kvalitm’mi prestupm’mi vazbami a
systémem zéchytnych parkoviét’, umoifiujici L’Jéelné propojeni ploch rflzného vyuiiti pri splném’
poiadavkfi na kvalitni iivotni prostredi.“ jednoznaéné stanovila koncepci dopravm’ infrastruktury,
vymezila a stabilizovala plochy a koridory pro jeji kliéové celoméstsky Wznamné prvky jako verejné
prospééne’ stavby a pripadné zmény koncepce dopravy Fédné odOvodniIa.

Odfivodnéni:

Aktua/izace E. 5. ZUR h/. m. Prahy bez ndhrady ru§i kapitolu 2.2.3 Koncepce dopravni infrastruktury
platnych ZUR hl. m. Prahy (viz kap, a) Oddvodnén/ aktua/I'zace c”. 5 ZUR hl. m. Prahy 0 str. 8—9 pF/'/. 6. 1
Odfivodnéni) a jejich 16 ustanoveni komprimuje do ustanoveni priorit a) 2 6/, a) 2 7/ a a) 2 8/, aniz"
uvedla vécné dfivody pFijatych zmén, El'mf zdsadnl’m zpdsobem oslabuje dfivody pro vymezen/
koridorL‘} veFejné prospé§nych staveb pro dopravn/ infrastrukturu, a to véetné téch potvrzovanych
z p/atnych ZUR hl. m. Prahy.

Za‘k/adm’ kostra dopravn/ infrastruktury by tak pfijatou zménou ztrati/a pevne’ a u soudfi potvrzene’
koncepc’n/ za’k/ady.

MC pr? té pfl'lefitosti konstatuje, fe 5e j/ v odflvodnén/ aktua/r‘zace E. 5 ZUR hl. m. Prahy dostupném na
http://servis.praha—mesto.cz/uzp/an/Uzemni_p/an_HMP/ZUR/5_AZUR/SPJ/spo/ecneJednani.htm/
nepodafi/o na/ézt odévodnénl’ pro zmény vymezenych VPS pro dopravm’ infrastrukturu 910/600/2/7,
910/600/2/8, 910/600/2/9, 910/600/2/20, 910/600/2/26, 910/600/2/41, 910/600/2/45,
910/600/2/46, 910/600/2/48, 910/600/2/49, 910/600/2/68 a 910/600/2/69 a 600/Z/20, a odfivodnén/
ru§eni5taveb pro dopravni infrastrukturu 600/2/25, 600/Z/51, 600/2/52, 600/Z/53 a 600/Z/99.



Vytvoření a stabilizace podmínek pro realizaci celoměstsky významných dopravních staveb je klíčový
úkol zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. Jakékoliv změny ZÚR hl. m. Prahy, které bez řádného
odůvodnění ohrozí realizaci celoměstského systému dopravní infrastruktury, proto MČ považuje za
neakceptovatelnou.

MČje toho názoru, že hromadné změny klíčových prvků dopravní koncepce území hl. m. Prahy hl.
m. Praha zbytečně zvyšuje riziko soudního přezkumu, zda se jedná o aktualizaci ZÚR nebo skryté
pořízení zcela nových ZÚR.

Připomínka 20:

MČ Praha 8 požaduje, aby ZÚR hl. m. Prahy po aktualizaci č. S v souladu s prioritou a) 2 9/ ZÚR hl. m.
Prahy ve znění aktualizace č. S „Zajistit rozvoj všech systémů technické infrastruktury, tak, aby byl
umožněn předpokládaný rozvoj města na úrovni aktuálních civilizačních standardů a aby byl posílen
hospodářský potenciál města při zachování podmínek pro udržitelné životní prostředí. Systémy
koncipovat tak, aby umožnovaly technickou obsluhu města s dostatečným zabezpečeným a schopností
reagovat na případné krizové situace, havárie apod .. " jednoznačně stanovila ve vazbě na uspořádání
území hl. m. Prahy koncepci technické infrastruktury, vymezila a stabilizovala plochy a koridory pro
její klíčové celoměstsky významné prvky jako veřejně prospěšné stavby a případné změny koncepce
technické infrastruktury i jejích jednotlivých prvků řádně odůvodnila.

Odůvodnění:

Aktualizace č. 5. ZÚR hl. m. Prahy bez náhrady ruší kapitolu 2.2.4 Technická infrastruktura platných
ZÚR hl. m. Prahy (viz kap. a) Odůvodnění aktualizace č. 5 ZÚR hl. m. Prahy a str. 8-9 příl. č. 1
Odůvodnění) a jejích 10 ustanovení komprimuje do ustanovení priority a) 2 9/, aniž uvedla věcné
důvody přijatých změn.

Celoměstsky významná zařízení technické infrastruktury jsou (zejména v rozvojových a.
transformačních plochách) naprosto klíčová pro realizaci priorit územního plánování hl. m. Prahy
formulovaných v bodech a) 2 3/ a a) 2 4/

MČ při té příležitosti konstatuje, že se jí v odůvodnění aktualizace č. 5 ZÚR hl. m. Prahy dostupném na
http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/Uzemni_plan_HMP/ZUR/5_AZUR/SPJ/spolecne_jednani.html
nepodařilo nalézt odůvodněnípro změny VPS pro technickou infrastrukturu 900/700/Z4, 700/Z/23-51,
7OO/Z60 a 61 a 700/Z/71 a 72.

Vytvoření a stabilizace podmínek pro realizaci celoměstsky významných staveb technické
infrastruktury je klíčový úkol zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. Jakékoliv změny ZÚR hl. m. Prahy,
které bez řádného odůvodnění ohrozí realizaci celoměstsky významných staveb systému technické
infrastruktury, proto MČ považuje za neakceptovatelné.

MČje toho názoru, že hromadné změny klíčových prvků koncepce technické infrastruktury území hl.
m. Prahy hl. m. Praha zbytečně zvyšuje riziko soudního přezkumu, zda se jedná o aktualizaci ZÚR
nebo skryté pořízení zcela nových ZÚR.

Vytvofen/ a stab/lizace podm/nek pro realizac/ ce/oméstsky vyznamnych dopravn/ch staveb je k/I'c’ovy
u’ko/ za’sad Uzemniho rozvoje hl. m. Prahy. Jake'ko/I'v zmény ZUR hl. m. Prahy, které bez Fa'dného
odflvodnén/ ohroz/ rea/izac/ ce/oméstske’ho systému dopravn/ infrastruktury, proto MC povafuje za
neakceptovate/nou.

ie toho ndzoru, z'e hromadné zmény kliEovych prvkfi dopravni koncepce dzemi hl. m. Prahy hl.
m. Praha zbyteéné zvys'uje riziko soudniho pFezkumu, zda se jednd o aktualizaci ZUR nebo skrytépor'l'zeni zce/a novych ZUR.

PFiQominka 20:

MC Praha 8 poiaduje, aby ZUR hl. m. Prahy po aktualizaci E. 5 v souladu s prioritou a) 2 9/ ZUR hl. m.Prahy ve zném’ aktualizace 6. 5 ,,Zajistit rozvoj véech systémfl technické infrastruktury, tak, aby bylumoinén predpoklédany rozvoj mésta na Urovni aktuélnich civilizaénich standardfl a aby by! posilenhospodéfskyl potenciél mésta pFi zachovém’ podml'nek pro udriitelné iivotni prostredl'. Systémykoncipovat tak, aby umoinovaly technickou obsluhu mésta s dostateéa zabezpeéenym a schopnostl’reagovat na prl’padné krizové situace, hava’rie apod..” jednoznaéné stanovila ve vazbé na uspoFa’da’m’uzemi hl. m. Prahy koncepci technické infrastruktury, vymezila a stabilizovala plochy a koridory pro
jejl' kliéové celoméstsky vy'znamné prvky jako veFejné prospééné stavby a pFI'padné zmény koncepcetechnické infrastruktury i jejl'ch jednotlivy’ch prvkfl Fa’dné odflvodnila.
Odflvodném’:

Aktua/izace c'. 5. ZUR hl. m. Prahy bez ndhrady rus"i kapito/u 2.2.4 Technickd infrastruktura platnychZUR hl. m. Prahy (viz kap. a) Odfivodnén/ aktualizace E. 5 ZUR hl. m. Prahy 0 str. 8-9 pr'/'/. 6. 1Oddvodnénr’) a jejich 10 ustonoven/ komprimuje do ustanoven/ priority 0) 2 9/, aniz" uvedla vécnédfivody pr'ijatych zmén.

CeloméstSky vyznamnd zafl'zenl' technické I'nfrastruktury jsou (zejména vrozvojovych a.transformaénich p/ochdch) naprosto k/l’éovd pro realizaci prior/t Uzemn/ho p/dnovdn/ hl. m. Prahyformu/ovanych v bodech a) 2 3/0 a) 2 4/.

MC pr? té pfl'leiitosti konstatuje, Ze 58 j/ v odL‘ivodnén/ aktualizace c”. 5 ZUR hl. m. Prahy dostupném nohttp://servii praha-mesto. cz/uzp/an/Uzemni_p/an_HMP/ZUR/5_AZUR/SPJ/spo/ecneJednani. htm/
nepodaFi/o na/ézt oddvodnénipro zmény VPS pro technickou infrastrukturu 900/700/24, 700/2/23-51,
700/260 0 61 a 700/2/71 a 72.

Vytvofen/ a stabilizace podminek pro real/loci ce/oméstsky vyznamnych staveb technickéinfrastruktury je k/I'fovy Uko/ zdsad Uzemn/ho rozvoje hl. m. Prahy. Jakéko/iv zmény ZUR hl. m. Prahy,které bez fddného odfivodnéni ohrozl' real/zaci ce/ome'stsky vyznamnych staveb systému technické
infrastruktury, proto MC povaiuje za neakceptovate/ne’.

ie toho ndzoru, z'e hromadné zmény klifovych prvkL“: koncepce technické infrastruktury dzeml'hl.
m. Prahy hl. m. Praha zbyteéné zvy§uje riziko soudnr'ho pfezkumu, zda se jednd o aktualizaci ZURnebo skryté por'izenizcela novych ZUR.

Vytvofen/ a stab/lizace podm/nek pro realizac/ ce/oméstsky vyznamnych dopravn/ch staveb je k/I'c’ovy
u’ko/ za’sad Uzemniho rozvoje hl. m. Prahy. Jake'ko/I'v zmény ZUR hl. m. Prahy, které bez Fa'dného
odflvodnén/ ohroz/ rea/izac/ ce/oméstske’ho systému dopravn/ infrastruktury, proto MC povafuje za
neakceptovate/nou.

ie toho ndzoru, z'e hromadné zmény kliEovych prvkfi dopravni koncepce dzemi hl. m. Prahy hl.
m. Praha zbyteéné zvys'uje riziko soudniho pFezkumu, zda se jednd o aktualizaci ZUR nebo skrytépor'l'zeni zce/a novych ZUR.

PFiQominka 20:

MC Praha 8 poiaduje, aby ZUR hl. m. Prahy po aktualizaci E. 5 v souladu s prioritou a) 2 9/ ZUR hl. m.Prahy ve zném’ aktualizace 6. 5 ,,Zajistit rozvoj véech systémfl technické infrastruktury, tak, aby bylumoinén predpoklédany rozvoj mésta na Urovni aktuélnich civilizaénich standardfl a aby by! posilenhospodéfskyl potenciél mésta pFi zachovém’ podml'nek pro udriitelné iivotni prostredl'. Systémykoncipovat tak, aby umoinovaly technickou obsluhu mésta s dostateéa zabezpeéenym a schopnostl’reagovat na prl’padné krizové situace, hava’rie apod..” jednoznaéné stanovila ve vazbé na uspoFa’da’m’uzemi hl. m. Prahy koncepci technické infrastruktury, vymezila a stabilizovala plochy a koridory pro
jejl' kliéové celoméstsky vy'znamné prvky jako veFejné prospééné stavby a pFI'padné zmény koncepcetechnické infrastruktury i jejl'ch jednotlivy’ch prvkfl Fa’dné odflvodnila.
Odflvodném’:

Aktua/izace c'. 5. ZUR hl. m. Prahy bez ndhrady rus"i kapito/u 2.2.4 Technickd infrastruktura platnychZUR hl. m. Prahy (viz kap. a) Odfivodnén/ aktualizace E. 5 ZUR hl. m. Prahy 0 str. 8-9 pr'/'/. 6. 1Oddvodnénr’) a jejich 10 ustonoven/ komprimuje do ustanoven/ priority 0) 2 9/, aniz" uvedla vécnédfivody pr'ijatych zmén.

CeloméstSky vyznamnd zafl'zenl' technické I'nfrastruktury jsou (zejména vrozvojovych a.transformaénich p/ochdch) naprosto k/l’éovd pro realizaci prior/t Uzemn/ho p/dnovdn/ hl. m. Prahyformu/ovanych v bodech a) 2 3/0 a) 2 4/.

MC pr? té pfl'leiitosti konstatuje, Ze 58 j/ v odL‘ivodnén/ aktualizace c”. 5 ZUR hl. m. Prahy dostupném nohttp://servii praha-mesto. cz/uzp/an/Uzemni_p/an_HMP/ZUR/5_AZUR/SPJ/spo/ecneJednani. htm/
nepodaFi/o na/ézt oddvodnénipro zmény VPS pro technickou infrastrukturu 900/700/24, 700/2/23-51,
700/260 0 61 a 700/2/71 a 72.

Vytvofen/ a stabilizace podminek pro real/loci ce/oméstsky vyznamnych staveb technickéinfrastruktury je k/I'fovy Uko/ zdsad Uzemn/ho rozvoje hl. m. Prahy. Jakéko/iv zmény ZUR hl. m. Prahy,které bez fddného odfivodnéni ohrozl' real/zaci ce/ome'stsky vyznamnych staveb systému technické
infrastruktury, proto MC povaiuje za neakceptovate/ne’.

ie toho ndzoru, z'e hromadné zmény klifovych prvkL“: koncepce technické infrastruktury dzeml'hl.
m. Prahy hl. m. Praha zbyteéné zvy§uje riziko soudnr'ho pfezkumu, zda se jednd o aktualizaci ZURnebo skryté por'izenizcela novych ZUR.



Připomínka 21:

MČ Praha 8 požaduje, aby byl zachován požadavek kap. 2.4.2 písm. a) ZÚR hl. m. Prahy v platném
znění cit: ,,respektovat vyhlášená velkoplošná i maloplošná zvláště chráněná území přírody i jiné
přírodní výtvory, památné stromy, významné krajinné prvky a skladebné části územního systému
ekologické stability {ÚSES), lokality soustavy NATURA 2000 a předměty jejich ochrany, chránit
přírodní parky a rozvíjet zde pouze aktivity, které nenaruší přírodní rámec prostředí;" a s ní
související úkol pro podrobnější územně plánovací dokumentaci (písm. j)), a jejich zapracování do
příslušných kapitol ZÚR hl. m. Prahy ve znění aktualizace č. 5.

Odůvodnění:

MČ Praha 8 považuje ochranu přírodních hodnot, zvláště ve specifických podmínkách hlavního města
Prahy, za klíčový úkol pro územní plánování.

Navrhované změny (efektivní eliminace požadavků na podrobnější územně plánovací dokumentaci
nastavit jasná a předvídatelná pravidla pro územní rozvoj území, která mají nebo mohou mít vliv na
zachované přírodní hodnoty hl. m. Prahy) obsahu kapitolyjsou pro MČ věcně nepřijatelné.

Odůvodnění navrhovaných změn je pak naprosto formalistní a vyhýbající se podstatě věci.

Zpráva o uplatňování ZÚR velmi obecně požaduje (kap. e/2) následující: ,, Text této kapitoly bude
prověřen a upraven v souladu s výsledky vyhodnocení uplatněných připomínek viz. Příloha č. 1; Dále
bude text této kapitoly upraven a bude zohledňovat nejen obecné požadavky ve smyslu zákona
350/2012 Sb. (novela stavebního zákona}, platného znění vyhlášky č. 500/2006 Sb., ÚAP a PSP (týkající
se podrobnosti toho, co ZÚR náleží, vztahům' k PSP a aktualizace ÚAP} ale také bude zohledňovat
novely ostatních zákonů, které mají vliv na územní plánování(. .. )".

MČje toho názoru, že faktické vypuštění klíčových priorit územního plánování území hl. m. Prahy hl.
m. Praha zbytečně zvyšuje riziko soudního přezkumu, zda se jedná o aktualizaci ZÚR nebo skryté

pořízení zcela nových ZÚR.

Naprosto fatálně nedostatečné odůvodnění takto významného zásahu do výroku ZÚR hl. m. Prahy

při aktualizaci pak ohrožuje proces pořízení aktualizace č. S ZÚR jako celku.

Připomínka 22:

MČ Praha 8 požaduje, aby byl územní systém ekologické stability nadregionální a regionální úrovně
v aktualizaci č. 5 zpracován metodicky obdobným způsobem, jako koncepce technické a dopravní
infrastruktury (tj. výčtem jednotlivých skladebných prvků ÚSES, stanovení jejich cílových vlastností a
stanovením úkolů pro podrobnější územně plánovací dokumentaci v textu výrokové části ZÚR hl. m.

Prahy).

Odůvodnění:

MČ Praha 8 považuje navržený způsob vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES na území hl. m.
Prahy za velmi nešťastný. Zvolené řešení (plošné požadavky na celý systém ÚSES a všechnyjeho prvky
současně (kap. d) 5 ZÚR hl. m. Prahy ve znění návrhu aktualizace č. 5 a prostý výčet prvků tabelární
formou) neumožňuje specifikovat již v ZÚR hl. m. podmínky pro jednotlivé skladebné prvky ÚSES tak,
aby odpovídaly místním podmínkám, a ani odůvodnění zvoleného řešení. Odůvodnění navrhovaných

Piigominka 21:

MC Praha 8 poiaduje, aby byl zachovén poiadavek kap. 2.4.2 pism. a) ZUR hl. m. Prahy v platném

znéni cit: ,,respektovat vyhld§end velkoplos'nd i maloplo§nd zvld§té chrdnénd dzemi pfirody i jiné

pfirodni vytvory, pamdtné stromy, vyznamné krajinné prvky a skladebné Edsti dzemniho systému

ekologické stability (USES), lokality soustavy NATURA 2000 a pFedméty jejich ochrany, chrdnit
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pfirodni parky a rozw'jet zde pouze aktivity, které nenaru§i pfirodni rdmec prostfedi; a s ni

souvisejici Ukol pro podrobnéjéi Uzemné plénovaci dokumentaci (pism. j)), a jejich zapracovéni do

piisluénych kapitol ZUR hl. m. Prahy ve znéni aktualizace 6. 5.

Odfivodnéni.‘

MC Praha 8 povaiuje ochranu pfl’rodni'ch hodnot, zv/d5té ve spec/fickych podminkdch h/avniho mésta

Prahy, za k/I'Eovy Uko/ pro Uzemnipldnova'ni.

Navrhovoné zmény (efektivni e/iminace poiodovkt} no podrobnéjsfi' Uzemné plonovaci dokumentaci

nostavit jasno a pfedvidotelnd pravid/o pro Uzemni rozvoj Lizemi, které maji nebo mohou mit v/iv no

zachované pfirodni hodnoty hl. m. Prahy) obsahu kapito/y jsou pro MC vécné nepfijote/né.

Oddvoo’néni navrhovonych zmén je pak naprosto formalistni a vyhybajicise podstaté véci.

Zprdva o uplatriovoni ZUR ve/mi obecné poz'aduje (kap. 8/2) nds/edujici: ,, Text této kopito/y bude

provér'en a upraven vsou/odu s vysledky vyhodnoceni up/atne'nych pfipominek viz. PFi/oha c". 1; Dole

bude text této kapitoly upraven a bude zoh/edfiovat nejen obecné poiadavky ve smys/u zdkona

350/2012 Sb. (nave/a stavebniho zdkona), platného znénivyh/ds“ky é. 500/2006 Sb., UAP a PSP (tykajici

se podrobnosti toho, co ZUR no'lez’i, vztahtim kPSP a aktua/izoce UAP) ale take’ bude zoh/edriovat

novely ostatnich zdkonfi, které maji v/iv na Uzemnipldnovdni (...)”.

MC‘je toho ndzoru, z"e faktické vypu§téni klic'ovych priorit Lizemniho pldnovdni dzemi h]. m. Prahy hl.

m. Praha zbytec'né zvys'uje riziko soudniho pr'ezkumu, zda se jednd o aktua/izaci ZUR nebo skryté

por'izeni zcela novych ZUR.

Naprosto fatdlné nedostateéné odfivodnéni takto vyznamného zdsahu do vyroku ZUR hl. m. Prahy

pFi aktualizaci pak ohroiuje proces pofizeni aktualizace E. 5 ZUR jako celku.

Piigominka 22:

MC Praha 8 poiaduje, aby byl Uzemni systém ekologické stability nadregionélni a regionélni Urovné

vaktualizaci if. 5 zpracovén metodicky obdobnym zpi’isobem, jako koncepce technické a dopravni

infrastruktury (tj. vyétem jednotlivych skladebnych prvkfl USES, stanoveni jejich cilovych vlastnosti a

stanovem’m Ukolfl pro podrobnéjéi Uzemné plénovaci dokumentaci v textu vyrokové (:ésti ZUR hl. m.

Prahy).

Odfivodnéni:

MC Praha 8 povaiuje navrieny s‘Jsob vymezeni nadregiond/niho a regiona'lniho USES no Uzemi hl. m.

Prahy za ve/mi ne§t’astny. Zvo/ené fes'eni (p/o§né pofadavky no ce/y systém USES a vs'echnyjeho prvky

souéasné (kap. d) 5 ZUR hl. m. Prahy ve znéni ndvrhu aktua/izace c'. 5 a prosty vyéet prvkL‘i tabe/drni

formou) neumo/iuje specifikovat jiZ v ZUR hl. m. podminky pro jednotlivé sk/adebne’ prvky USES tak,

aby odpovida/y mistnim podminkdm, a uni odfivodnéni zvo/eného feéenl'. Odfivodnéni navrhovanych

Piigominka 21:

MC Praha 8 poiaduje, aby byl zachovén poiadavek kap. 2.4.2 pism. a) ZUR hl. m. Prahy v platném

znéni cit: ,,respektovat vyhld§end velkoplos'nd i maloplo§nd zvld§té chrdnénd dzemi pfirody i jiné

pfirodni vytvory, pamdtné stromy, vyznamné krajinné prvky a skladebné Edsti dzemniho systému

ekologické stability (USES), lokality soustavy NATURA 2000 a pFedméty jejich ochrany, chrdnit
II

pfirodni parky a rozw'jet zde pouze aktivity, které nenaru§i pfirodni rdmec prostfedi; a s ni

souvisejici Ukol pro podrobnéjéi Uzemné plénovaci dokumentaci (pism. j)), a jejich zapracovéni do

piisluénych kapitol ZUR hl. m. Prahy ve znéni aktualizace 6. 5.

Odfivodnéni.‘

MC Praha 8 povaiuje ochranu pfl’rodni'ch hodnot, zv/d5té ve spec/fickych podminkdch h/avniho mésta

Prahy, za k/I'Eovy Uko/ pro Uzemnipldnova'ni.

Navrhovoné zmény (efektivni e/iminace poiodovkt} no podrobnéjsfi' Uzemné plonovaci dokumentaci

nostavit jasno a pfedvidotelnd pravid/o pro Uzemni rozvoj Lizemi, které maji nebo mohou mit v/iv no

zachované pfirodni hodnoty hl. m. Prahy) obsahu kapito/y jsou pro MC vécné nepfijote/né.

Oddvoo’néni navrhovonych zmén je pak naprosto formalistni a vyhybajicise podstaté véci.

Zprdva o uplatriovoni ZUR ve/mi obecné poz'aduje (kap. 8/2) nds/edujici: ,, Text této kopito/y bude

provér'en a upraven vsou/odu s vysledky vyhodnoceni up/atne'nych pfipominek viz. PFi/oha c". 1; Dole

bude text této kapitoly upraven a bude zoh/edfiovat nejen obecné poiadavky ve smys/u zdkona

350/2012 Sb. (nave/a stavebniho zdkona), platného znénivyh/ds“ky é. 500/2006 Sb., UAP a PSP (tykajici

se podrobnosti toho, co ZUR no'lez’i, vztahtim kPSP a aktua/izoce UAP) ale take’ bude zoh/edriovat

novely ostatnich zdkonfi, které maji v/iv na Uzemnipldnovdni (...)”.

MC‘je toho ndzoru, z"e faktické vypu§téni klic'ovych priorit Lizemniho pldnovdni dzemi h]. m. Prahy hl.

m. Praha zbytec'né zvys'uje riziko soudniho pr'ezkumu, zda se jednd o aktua/izaci ZUR nebo skryté

por'izeni zcela novych ZUR.

Naprosto fatdlné nedostateéné odfivodnéni takto vyznamného zdsahu do vyroku ZUR hl. m. Prahy

pFi aktualizaci pak ohroiuje proces pofizeni aktualizace E. 5 ZUR jako celku.

Piigominka 22:

MC Praha 8 poiaduje, aby byl Uzemni systém ekologické stability nadregionélni a regionélni Urovné

vaktualizaci if. 5 zpracovén metodicky obdobnym zpi’isobem, jako koncepce technické a dopravni

infrastruktury (tj. vyétem jednotlivych skladebnych prvkfl USES, stanoveni jejich cilovych vlastnosti a

stanovem’m Ukolfl pro podrobnéjéi Uzemné plénovaci dokumentaci v textu vyrokové (:ésti ZUR hl. m.

Prahy).

Odfivodnéni:

MC Praha 8 povaiuje navrieny s‘Jsob vymezeni nadregiond/niho a regiona'lniho USES no Uzemi hl. m.

Prahy za ve/mi ne§t’astny. Zvo/ené fes'eni (p/o§né pofadavky no ce/y systém USES a vs'echnyjeho prvky

souéasné (kap. d) 5 ZUR hl. m. Prahy ve znéni ndvrhu aktua/izace c'. 5 a prosty vyéet prvkL‘i tabe/drni

formou) neumo/iuje specifikovat jiZ v ZUR hl. m. podminky pro jednotlivé sk/adebne’ prvky USES tak,

aby odpovida/y mistnim podminkdm, a uni odfivodnéni zvo/eného feéenl'. Odfivodnéni navrhovanych



změn je proto naprosto formalistní a neřešící podstatu věci (tj. hledání způsobu realizace ÚSES v silně
urbanizovaném území hl. m. Prahy).

ZÚR hl. m. Prahy ve znění návrhu aktualizace č. 5 způsob řešení ÚSES tak povede ke stejným
kontroverzím a nedostatkům, jako rovněž poněkud schematický způsob vymezení ÚSES v platných ZÚR
hl. m. Prahy: tedy obtížné hledání konkrétní formy vymezení ÚSES v podrobnější územně plánovací
dokumentaci bez opory v územně plánovací dokumentace kraje Prahy (tj. ZÚR hl. m. Prahy)

Naprosto fatálně nedostatečné řešení a odůvodnění takto významného zásahu do výroku ZÚR hl. m.
Prahy při aktualizaci pak ohrožuje proces pořízení aktualizace č. 5 ZÚR jako celku.

Připomínka 23:

MČ Praha 8 požaduje, aby byl územní systém ekologické stability vymezen jako VPO.

Odůvodnění:

MČ Praha 8 považuje za zásadní úkol zásad územního rozvoje vytvářet podmínky pro realizaci veřejně
prospěšných opatření, a to včetně možnosti řešení vlastnických vztahů k pozemkům nezbytným pro
jejich realizaci pomocí institutu vyvlastnění, pokud to zákon umožňuje. Institut vyvlastnění je
samozřejmě až poslednímožností, jak zajistit podmínky pro realizací VPO, pokud všechno ostatníselže.
Případném použití institutu vyvlastněníje však politickým rozhodnutím samosprávy a ZÚR hl. m. Prahy
by neměly omezovat jejíprostředky k realizaci opatření v nich navržených.

Připomínka 24:

MČ Praha 8 požaduje, aby byla všechna zařízení celoměstsky významných staveb dopravní
infrastruktury vymezena jako plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby.

Odůvodnění:

MČ Praha 8 považuje za zásadní úkol zásad územního rozvoje vytvářet podmínky pro realizaci
celoměstsky významných staveb dopravní infrastruktury, a to včetně možnosti řešení vlastnických
vztahů k pozemkům nezbytným pro jejich realizaci pomocí institutu vyvlastnění, pokud to zákon
umožňuje. Institut vyvlastněníje samozřejmě až poslední možností, jak zajistit podmínky pro realizací
VPO, pokud všechno ostatní selže. Případném použití institutu vyvlastnění je však politickým
rozhodnutím samosprávy a ZÚR hl. m. Prahy by rozhodně neměly omezovatjejí prostředky k realizaci
opatření v nich navržených.

MČ při té příležitosti konstatuje, že se jí v odůvodnění aktualizace č. 5 ZÚR hl. m. Prahy dostupném na
http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/Uzemni_plan_HMP/ZUR/5_AZUR/SPJ/spolecne_jednani.html
nepodařilo nalézt odůvodnění pro změny vymezených VPS pro dopravní infrastrukturu 910/600/Z/7,
910/600/Z/8, 910/600/Z/9, 910/600/Z/20, 910/600/Z/26, 910/600/Z/41, 910/600/Z/45,
910/600/Z/46, 910/600/Z/48, 910/600/Z/49, 910/600/Z/68 a 910/600/Z/69 a 600/Z/20, a odůvodnění
rušení staveb pro dopravní infrastrukturu 600/Z/25, 600/Z/51, 600/Z/52, 600/Z/53 a 600/Z/99.

Vytvoření a stabilizace podmínek pro realizaci celoměstsky významných dopravních staveb je klíčový
úkol zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. Jakékoliv změny ZÚR hl. m. Prahy, které bez řádného

zmén je proto naprosto formal/stn/ o nefe§r’c/podstatu véci (tj. h/eddn/zpfisobu real/zoce USES v si/né
urbanizovane'm Uzemt’hl. m. Prahy).

ZUR h/. m. Pro/7y ve znén/ novrhu aktua/izace 5. 5 zpfisob feéenf USES tak povede ke stejnym
kontroverz/m a nedostatkfim, jako rovnéZ ponékud schematic/(y zpzjsob vymezen/ USES v p/atnych ZUR
h/. m. Prahy: tedy ot'Zné h/eddn/ konkrétnl’formy vymezen/ USES vpodrobnéjsfi' u’zemné p/a'novoc/
dokumentac/ bez opory v dzemné p/a'novac/ dokumentace kraje Prahy (tj. ZUR hl. m. Prahy)

Naprosto fatdlné nedostateéné Fe§eni a odfivodnéni takto vyznamného zésahu do vyroku ZUR hl. m.
Prahy pfi aktualizaci pak ohroiuje proces poFizeni aktua/izace E. 5 ZUR jako ce/ku.

Pfigoml'nka 23:

MC Praha 8 poiaduje, aby byl Uzemni systém ekologické stability vymezen jako VPO.
Odi’lvodnén/s

MC Praha 8 povaz’uje zo za’sodni UkO/ zdsad Uzemnl’ho rozvoje vytvdr'et podm/nky pro reo/izoci ver’ejne’
prospé§nych opatr’eni, a to vc’etne’ moZnosti Fe§eni v/astnickych vztoht? k pozemkfim nezbytnym pro
je/ich rea/izac/ pomoc/ inst/tutu vyv/astnénl’, pokud to zdkon umoz‘fluje. Inst/tut vyv/astne'n/ je
samozfejmé of pos/ednimozvnostf, jak zojist/t podm/nky pro real/loci VPO, pokud véechno ostotnl'se/Ze.
PFI'padném pouiit/institutu vyv/astnén/je v§ak po/it/ckym rozhodnutim samospra’vy a ZUR h/. m. Prahy
by nemé/y omezovat jejl'prostfedky k realizaci opatFen/ v nich novrienych.

Pfigominka 24:

MC Praha 8 poiaduje, aby byla véechna zaFI’zenI' celoméstsky vyznamnych staveb dopravnl’
infrastruktury vymezena jako plochy a koridory pro veFejné prospééné stavby.

Odfivodnénl’:

MC Praha 8 povaz'uje za zdsadn/ Uko/ zdsad Uzemnr’ho rozvoje vytvdret podm/nky pro real/zaci
ce/oméstsky vyznamnych 5taveb dopravn/ infrastruktury, a to véetné moz’nosti fesvem' v/astnickych
vztohd kpozemkfim nezbytnym pro jejich real/zaci pomoc/ inst/tutu vyv/astnénl', pokud to zdkon
umoz'fiuje. lnstitut vyv/ostnénije samozfejmé oz" pos/edni mozvnostf, jak zajistit podminky pro realizaci
VPO, pokud v§echno ostatnl' se/Ze. PF/padném pouf/ti institutu vyv/astnéni je vs'ak pol/tickym
rozhodnut/m somosprdvy aZUR hl. m. Prahy by rozhodné nemély omezovatjejiprostr'edkyk realizaci
opatr'eni v nich navrienych.

MC pr'i té pfl’lefitost/ konstatuje, z”e 5e j/ v odflvodne’ni aktualizoce 5. 5 ZUR h/. m. Prahy dostupném no
http://serv/s.praha-mesto.cz/uzp/an/Uzemn/;p/an_HMP/ZUR/5_AZUR/SPJ/5po/ecneJednani.htm/
nepodar'i/o na/ézt odL‘Jvodne’nI’ pro zmény vymezenych VPS pro dopravn/ infrastrukturu 910/600/2/7,
910/600/2/8, 910/600/2/9, 910/600/2/20, 910/600/2/26, 910/600/2/41, 910/600/2/45,
910/600/2/46, 910/600/2/48, 910/600/2/49, 910/600/2/68 a 910/600/2/69 a 600/2/20, a odflvodnéni
ru§enistaveb pro dopravnl'infrastrukturu 600/2/25, 600/2/51, 600/2/52, 600/2/53 a 600/2/99.
Vytvofen/ a stabilizace podml’nek pro real/loci ce/oméstsky vyznamnych dopravm’ch staveb je k/I'éovy
Uko/ zdsad u'zemniho rozvoje hl. m. Prohy. Jakékoliv zmény ZUR h/. m. Prahy, které bez r'ddne’ho

zmén je proto naprosto formal/stn/ o nefe§r’c/podstatu véci (tj. h/eddn/zpfisobu real/zoce USES v si/né
urbanizovane'm Uzemt’hl. m. Prahy).

ZUR h/. m. Pro/7y ve znén/ novrhu aktua/izace 5. 5 zpfisob feéenf USES tak povede ke stejnym
kontroverz/m a nedostatkfim, jako rovnéZ ponékud schematic/(y zpzjsob vymezen/ USES v p/atnych ZUR
h/. m. Prahy: tedy ot'Zné h/eddn/ konkrétnl’formy vymezen/ USES vpodrobnéjsfi' u’zemné p/a'novoc/
dokumentac/ bez opory v dzemné p/a'novac/ dokumentace kraje Prahy (tj. ZUR hl. m. Prahy)

Naprosto fatdlné nedostateéné Fe§eni a odfivodnéni takto vyznamného zésahu do vyroku ZUR hl. m.
Prahy pfi aktualizaci pak ohroiuje proces poFizeni aktua/izace E. 5 ZUR jako ce/ku.

Pfigoml'nka 23:

MC Praha 8 poiaduje, aby byl Uzemni systém ekologické stability vymezen jako VPO.
Odi’lvodnén/s

MC Praha 8 povaz’uje zo za’sodni UkO/ zdsad Uzemnl’ho rozvoje vytvdr'et podm/nky pro reo/izoci ver’ejne’
prospé§nych opatr’eni, a to vc’etne’ moZnosti Fe§eni v/astnickych vztoht? k pozemkfim nezbytnym pro
je/ich rea/izac/ pomoc/ inst/tutu vyv/astnénl’, pokud to zdkon umoz‘fluje. Inst/tut vyv/astne'n/ je
samozfejmé of pos/ednimozvnostf, jak zojist/t podm/nky pro real/loci VPO, pokud véechno ostotnl'se/Ze.
PFI'padném pouiit/institutu vyv/astnén/je v§ak po/it/ckym rozhodnutim samospra’vy a ZUR h/. m. Prahy
by nemé/y omezovat jejl'prostfedky k realizaci opatFen/ v nich novrienych.

Pfigominka 24:

MC Praha 8 poiaduje, aby byla véechna zaFI’zenI' celoméstsky vyznamnych staveb dopravnl’
infrastruktury vymezena jako plochy a koridory pro veFejné prospééné stavby.

Odfivodnénl’:

MC Praha 8 povaz'uje za zdsadn/ Uko/ zdsad Uzemnr’ho rozvoje vytvdret podm/nky pro real/zaci
ce/oméstsky vyznamnych 5taveb dopravn/ infrastruktury, a to véetné moz’nosti fesvem' v/astnickych
vztohd kpozemkfim nezbytnym pro jejich real/zaci pomoc/ inst/tutu vyv/astnénl', pokud to zdkon
umoz'fiuje. lnstitut vyv/ostnénije samozfejmé oz" pos/edni mozvnostf, jak zajistit podminky pro realizaci
VPO, pokud v§echno ostatnl' se/Ze. PF/padném pouf/ti institutu vyv/astnéni je vs'ak pol/tickym
rozhodnut/m somosprdvy aZUR hl. m. Prahy by rozhodné nemély omezovatjejiprostr'edkyk realizaci
opatr'eni v nich navrienych.

MC pr'i té pfl’lefitost/ konstatuje, z”e 5e j/ v odflvodne’ni aktualizoce 5. 5 ZUR h/. m. Prahy dostupném no
http://serv/s.praha-mesto.cz/uzp/an/Uzemn/;p/an_HMP/ZUR/5_AZUR/SPJ/5po/ecneJednani.htm/
nepodar'i/o na/ézt odL‘Jvodne’nI’ pro zmény vymezenych VPS pro dopravn/ infrastrukturu 910/600/2/7,
910/600/2/8, 910/600/2/9, 910/600/2/20, 910/600/2/26, 910/600/2/41, 910/600/2/45,
910/600/2/46, 910/600/2/48, 910/600/2/49, 910/600/2/68 a 910/600/2/69 a 600/2/20, a odflvodnéni
ru§enistaveb pro dopravnl'infrastrukturu 600/2/25, 600/2/51, 600/2/52, 600/2/53 a 600/2/99.
Vytvofen/ a stabilizace podml’nek pro real/loci ce/oméstsky vyznamnych dopravm’ch staveb je k/I'éovy
Uko/ zdsad u'zemniho rozvoje hl. m. Prohy. Jakékoliv zmény ZUR h/. m. Prahy, které bez r'ddne’ho



odůvodnění ohrozí realizaci celoměstského systému dopravní infrastruktury, proto MČ považuje za
neakceptovatelnou.

MČ je toho názoru, že hromadné změny klíčových prvků dopravní koncepce území hl. m. Prahy hl.
m. Praha zbytečně zvyšuje riziko soudního přezkumu, zda se jedná o aktualizaci ZÚR nebo skryté
pořízení zcela nových ZÚR.

Připomínka 25:

MČ Praha 8 požaduje, aby ZÚR v úplném znění po aktualizaci č. S konkretizovala umístění a parametry

zařízení celoměstsky významných P+R napojených na zařízení kapacitní MHD.

Odůvodnění:

ZÚR hl. m. Prahy má navrhnout celoměstskou koncepci dopravy na území hl. m. Prahy a tuto
koordinovat s koncepcí dopravy sousedícího Středočeského kraje se všemi důsledky z toho plynoucími
tak, aby podrobnější územně plánovací dokumentace měla pevné koncepční základy, o které se při
stanovovánípodrobnějších pravidel pro rozhodování v území může opřít.

MČ Praha 8 je toho názoru, že jedním z klíčových koncepčních řešení chronického přetížení území MČ
Praha 8 individuální automobilovou dopravou je kromě polycentrického uspořádání území hl. m. Prahy
(viz připomínky 6, 7 a 25) rovněž poskytnutí komfortních podmínek pro celodenní odstávku osobních
vozidel na vnějším okraji hl. m. Prahy.

Připomínka 26:

MČ Praha 8 požaduje, aby byla všechna zařízení celoměstsky významných staveb technické
infrastruktury vymezena jako veřejně prospěšné stavby.

Odůvodnění:

MČ Praha 8 považuje za zásadní úkol zásad územního rozvoje vytvářet podmínky pro realizaci
celoměstsky významných staveb dopravní infrastruktury, a to včetně možnosti řešení vlastnických
vztahů k pozemkům nezbytným pro jejich realizaci pomocí institutu vyvlastnění, pokud to zákon
umožňuje. Institut vyvlastněníje samozřejmě až poslední možností, jak zajistit podmínky pro realizací
VPO, pokud všechno ostatní selže. Případném použití institutu vyvlastnění je však politickým
rozhodnutím samosprávy a ZÚR hl. m. Prahy by rozhodně neměly omezovat její prostředky k realizaci
opatření v nich navržených.

Celoměstsky významná zařízení technické infrastruktury jsou (zejména v rozvojových a.
transformačních plochách) naprosto klíčová pro realizaci priorit územního plánování hl. m. Prahy
formulovaných v bodech a) 2 3/ a a) 2 4/

MČ při té příležitosti konstatuje, že se jí v odůvodnění aktualizace č. 5 ZÚR hl. m. Prahy dostupném na
http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/Uzemni_plan_HMP/ZUR/5_AZUR/SPJ/spolecne_jednani.html
nepodařilo nalézt odůvodněnípro změny VPS pro technickou infrastrukturu 900/700/Z4, 700/Z/23-51,
7OO/Z60 a 61 a 700/Z/71 a 72.

Vytvoření a stabilizace podmínek pro realizaci celoměstsky významných staveb technické
infrastruktury je klíčový úkol zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. Jakékoliv změny ZÚR hl. m. Prahy,

odfivodném’ ohrozi realizac/ celoméstského systému dopravm’ infrastruktury, proto [VIC povaiuje za
neakceptovatelnou.

ie toho ndzoru, z'e hromadné zmény kliEovych prvkL? dopravni koncepce dzemi hl. m. Prahy hl.
m. Praha zbytec'né zvys'uje riziko soudniho pfezkumu, zda se jednd o aktua/izaci ZUR nebo skryté
poFizeni zcela novych ZUR.

Pfigominka 25:

MC Praha 8 poiaduje, aby ZUR v uplném znéni po aktualizaci (E. 5 konkretizovala umistém’ a parametry
zaFizem’ celoméstsky vyznamnych P+R napojeny'lch na zafizeni kapacitni MHD.

Odévodnénr’:

ZUR h/. m. Prahy md navrhnout celoméstskou koncepci dopravy no Lizem/ h/. m. Prahy o tuto
koordinovat 5 koncepc/ dopravy soused/c/ho Stfedoéeského kraje 5e v§emi dfisledky z toho p/ynouc/mi
tak, aby podrobnéjél' dzemné p/dnovaci dokumentace méla pevné koncepén/ zdk/ady, o které 5e pr'l'
stanovovdn/ podrobnéjs'ich pravidel pro rozhodovdn/ v Uzemi mfife opr'it.

MC Praha 8 je toho ndzoru, 2e jednl’m z k/I’c‘ovych koncepén/ch Fe§eni chronického pfetr’ienl' Uzemr’ MC
Praha 8 individua’ln/automobi/ovou dopravou je kromé po/ycentrického uspor'dddn/dzem/hl. m. Prahy
(viz pf/pom/nky 6, 7 a 25) rovnéZ poskytnut/ komfortn/ch podmr’nek pro celodenn/ odsta’vku osobnich
voz/de/ no vne'js'l’m okra/i h/. m. Prahy.

Prigominka 26:

MC Praha 8 poiaduje, aby byla véechna zaf’izem’ celoméstsky vyznamm'lch staveb technické
infrastruktury vymezena jako veFejné prospééné stavby.

Odfivodnéni:

MC Praha 8 povaiuje za zdsadn/ Uko/ zdsac/ Uzemnl'ho rozvoje vytvdr'et podm/nky pro real/zaci
celoméstsky vyznamnych staveb dopravn/ infrastruktury, a to véetné moinosti fe§eni v/astnickych
vztahc": kpozemkzfim nezbytnym pro jejich realizaci pomoci inst/tutu vyv/astnénl', pokud to zdkon
umoifluje. Inst/tut vyv/astnénl'je samozfejmé az’ poslednl’ mozvnosti, jak zajistit podml'nky pro realizaci
VPO, pokud v§echno ostatn/ selz'e. Pfl'padném pouiit/ inst/tutu vyv/astnén/ je vs'ak polit/ckym
rozhodnutl'm samospra'vy a ZUR hl. m. Prahy by rozhodné nemély omezovatjeji prostr'edky k realizaci
opatfeni v nich navrz'eny’rch.

Celoméstsky vyznamnd zafl'zenl' technické infrastruktury jsou (zejména vrozvojovych a.
transformaénl'ch p/ochdch) naprosto kll'éovd pro realizaci priorit Uzemn/ho p/dnova'nl' h/. m. Prahy
formu/ovanych v bodech a) 2 3/0 a) 2 4/.

MC pr’i té pFI'lefitosti konstatuje, 2'9 59 jI' v odC'Ivodnéni aktua/izace 6. 5 ZUR h/. m. Prahy dostupném no
http://serw's.praha—mesto.cz/uzp/an/Uzemni_plan_HMP/ZUR/5_AZUR/SPJ/spo/ecne_jednani.htm/
nepodafi/o na/ézt odfivodnén/ pro zmény VPS pro technickou infrastrukturu 900/700/24, 700/2/23—51,
700/260 0 61 a 700/2/71 a 72.

Vytvofenl' a stab/lizace podml'nek pro realizaci celoméstsky vyznamnych staveb technické
infrastruktury je k/I’éovy u'kol zdsad Uzemn/ho rozvoje h/. m. Prahy. Jakéko/I'v zmény ZUR h/. m. Prahy,

odfivodném’ ohrozi realizac/ celoméstského systému dopravm’ infrastruktury, proto [VIC povaiuje za
neakceptovatelnou.

ie toho ndzoru, z'e hromadné zmény kliEovych prvkL? dopravni koncepce dzemi hl. m. Prahy hl.
m. Praha zbytec'né zvys'uje riziko soudniho pfezkumu, zda se jednd o aktua/izaci ZUR nebo skryté
poFizeni zcela novych ZUR.

Pfigominka 25:

MC Praha 8 poiaduje, aby ZUR v uplném znéni po aktualizaci (E. 5 konkretizovala umistém’ a parametry
zaFizem’ celoméstsky vyznamnych P+R napojeny'lch na zafizeni kapacitni MHD.

Odévodnénr’:

ZUR h/. m. Prahy md navrhnout celoméstskou koncepci dopravy no Lizem/ h/. m. Prahy o tuto
koordinovat 5 koncepc/ dopravy soused/c/ho Stfedoéeského kraje 5e v§emi dfisledky z toho p/ynouc/mi
tak, aby podrobnéjél' dzemné p/dnovaci dokumentace méla pevné koncepén/ zdk/ady, o které 5e pr'l'
stanovovdn/ podrobnéjs'ich pravidel pro rozhodovdn/ v Uzemi mfife opr'it.

MC Praha 8 je toho ndzoru, 2e jednl’m z k/I’c‘ovych koncepén/ch Fe§eni chronického pfetr’ienl' Uzemr’ MC
Praha 8 individua’ln/automobi/ovou dopravou je kromé po/ycentrického uspor'dddn/dzem/hl. m. Prahy
(viz pf/pom/nky 6, 7 a 25) rovnéZ poskytnut/ komfortn/ch podmr’nek pro celodenn/ odsta’vku osobnich
voz/de/ no vne'js'l’m okra/i h/. m. Prahy.

Prigominka 26:

MC Praha 8 poiaduje, aby byla véechna zaf’izem’ celoméstsky vyznamm'lch staveb technické
infrastruktury vymezena jako veFejné prospééné stavby.

Odfivodnéni:

MC Praha 8 povaiuje za zdsadn/ Uko/ zdsac/ Uzemnl'ho rozvoje vytvdr'et podm/nky pro real/zaci
celoméstsky vyznamnych staveb dopravn/ infrastruktury, a to véetné moinosti fe§eni v/astnickych
vztahc": kpozemkzfim nezbytnym pro jejich realizaci pomoci inst/tutu vyv/astnénl', pokud to zdkon
umoifluje. Inst/tut vyv/astnénl'je samozfejmé az’ poslednl’ mozvnosti, jak zajistit podml'nky pro realizaci
VPO, pokud v§echno ostatn/ selz'e. Pfl'padném pouiit/ inst/tutu vyv/astnén/ je vs'ak polit/ckym
rozhodnutl'm samospra'vy a ZUR hl. m. Prahy by rozhodné nemély omezovatjeji prostr'edky k realizaci
opatfeni v nich navrz'eny’rch.

Celoméstsky vyznamnd zafl'zenl' technické infrastruktury jsou (zejména vrozvojovych a.
transformaénl'ch p/ochdch) naprosto kll'éovd pro realizaci priorit Uzemn/ho p/dnova'nl' h/. m. Prahy
formu/ovanych v bodech a) 2 3/0 a) 2 4/.

MC pr’i té pFI'lefitosti konstatuje, 2'9 59 jI' v odC'Ivodnéni aktua/izace 6. 5 ZUR h/. m. Prahy dostupném no
http://serw's.praha—mesto.cz/uzp/an/Uzemni_plan_HMP/ZUR/5_AZUR/SPJ/spo/ecne_jednani.htm/
nepodafi/o na/ézt odfivodnén/ pro zmény VPS pro technickou infrastrukturu 900/700/24, 700/2/23—51,
700/260 0 61 a 700/2/71 a 72.

Vytvofenl' a stab/lizace podml'nek pro realizaci celoméstsky vyznamnych staveb technické
infrastruktury je k/I’éovy u'kol zdsad Uzemn/ho rozvoje h/. m. Prahy. Jakéko/I'v zmény ZUR h/. m. Prahy,



které bez řádného odůvodnění ohrozí realizaci celoměstsky významných staveb systému technické
infrastruktury, proto MČ považuje za neakceptovatelné.

MČje toho názoru, že hromadné změny klíčových prvků koncepce technické infrastruktury územíhl.
m. Prahy hl. m. Praha zbytečně zvyšuje riziko soudního přezkumu, zda se jedná o aktualizaci ZÚR
nebo skryté pořízení zcela nových ZÚR.

KONKRETNÍ PŘIPOMÍNKY PRO ÚZEMÍ MČ PRAHA 8

27. MČ Praha 8 požaduje, vyznačit v grafické i textové části vyznačit nadmístní pražská centra,
minimálně v rozsahu aktuálních ZUR hl. m. Prahy (Cl-CS), a zachovat vymezení Palmovky jako
významného centra s podílem celoměstských funkcí.

Odůvodnění: Hl. město Prahu považujeme za polycentrické město s rozvojovým potenciálem a
probíhajícím, dlouhotrvajícím rozvojem ve výše zmíněných centrech. Podporu rozvoje těchto
center považujeme za prioritu územního rozvoje hl. m. Prahy. Území Palmovky pak považujeme
vzhledem kjeho transformačnímu charakteru za specifickou součást v aktualizaci č. 5 ZÚR hl. m.
Prahy vymezeného rozšířeného celoměstského centra, které vyžaduje specifické úkoly pro
podrobnější územně plánovací dokumentaci a rozhodování v území.

28. MČ Praha 8 požaduje doplnit legendu v grafické části návrhu ZÚR alespoň v rozsahu stávajících
ZÚR hl. Města Prahy.

29. MČ Praha 8 požaduje, aby ZÚR v úplném znění po aktualizaci č. S zachovala a dále rozvíjela
obsahovou hodnotu grafické části výroku ZÚR a neredukovala grafickou část výroku ZÚR na
prázdné skořápky existující jen z povinnosti.

Odůvodněnípříp. 27 a 28: Grafická částje nepřehledná a nelze se v ní orientovat. Všechny změny
v ZÚR hl. m. Prahy navržené v aktualizaci č. 5 podle názoru MČ Praha 8 musí vést k upřesnění a
zvýšeníjednoznačnosti platných ZÚR hl. m. Prahy; tedy vyjasnění grafického vymezení klíčových
prvků grafické části výroku platných ZÚR hl. m. Prahy a současně vyjasnění úkolů pro podrobnější
územně plánovací dokumentaci a pravidel pro aplikaci ZÚR hl. m. Prahy pro rozhodování v území
{tj. Jejich aplikaci při formulování stanovisek souladu záměrů s PÚR, ZÚR a ÚP kjednotlivým
záměrům).

30. MČ Praha 8 požaduje v koordinaci se Středočeským krajem vymezit čarou vnější obvod krajinného
rozhraní tak, aby byly zajištěna návaznost klínů otevřené krajiny procházejících
(sub)urbanizovaným územím Středočeského kraje až do centra Prahy.

Odůvodnění: Krajinné rozhraníje na svém vnějším okraji vyznačeno tečkami. V této podobě bude
obtížné podle dokumentu rozhodovat, a nezajišťuje koordinaci územního plánování sousedních
krajů (hl. m. Prahy a Středočeského kraje).

31. MČ Praha 8 požaduje podrobně definovat pojem krajinné rozhraní a Přípraží včetně
jednoznačných úkolů (zejména) pro podrobnější územně plánovací dokumentaci.

Odůvodnění: vysvětlení pojmu považujeme pro práci se strategickým dokumentem za
nedostatečné. Neníjasné, Jaké charakteristiky rozvoje města se ke krajinnému rozhraní váží.

které bez fddného odfivodnéni ohroz/ realizac/ ce/oméstsky vyznamnych staveb systému techn/ckéinfrastruktury, proto MC povafuje za neakceptovatelné.

nebo skryté poFizenizce/a novych ZUR.

KONKRETNf PFVRIPOMINKY PRO L’JZEMI’ MC PRAHA 8

27.

30.

31.

MC Praha 8 poiaduje, vyznaéit v grafické i textové éésti vyznaéit nadmistm’ praiské centra,minimélné v rozsahu aktuélm’ch ZUR hl. m. Prahy (Cl—C5), a zachovat vymezem’ Palmovky jakovyznamného centra s podilem celoméstskych funkci.
Odfivodnénl': HI. mésto Prohu povazvujeme za po/ycentrické mésto s rozvojovym potenc/a’lem aprob/'hajI'C/m, d/ouhotrvaj/cim rozvojem ve vy§e zml'nénych centrech. Podporu rozvoje téchtocenter povaiujeme za prior/tu Lizemn/ho rozvoje hl. m. Prahy. Uzem/ Pa/movky pak povafujemevzh/edem k jeho tronsformaén/mu charakteru za speCIfickou souédst v oktua/izac/ E. 5 ZUR h/. m.Prahy vymezeného rozs’ifeného ce/oméstského centra, které vyiaduje specif/cké u’ko/y propodrobnéjsV Lizemné p/a’novacr’ dokumentac/ o rozhodova’ni v Uzeml'.
MC Praha 8 poiaduje doplnit legendu v grafické éésti na’vrhu ZUR alespofi v rozsahu stévajfcichZUR hl. Mésta Prahy.

prézdné skora’pky existujl’cijen z povinnosti.
Oddvodnénl’pF/p. 27 a 28: Graf/ckd édstj'e nepFeh/ednd a ne/ze 59 v n/ orientovat. V§echny zményvZUR hl. m. Prahy navriené v aktua/izaci c”. 5 pod/e ndzoru MC Praha 8 mus/ vést k upfesnénl' azvy§en/'j'ednoznaénosti p/atnych ZUR hl. m. Prahy; tedy vyjasnénl’ graf/ckého vymezen/ k/I'Eovychprvkz? graflcké c'a'sti vyroku p/atnych ZUR hl. m. Prahy a souéosné vyjasnén/ aka/0 pro podrobnéjsfi'u'zemné p/dnovac/ dokumentac/ a provide/ pro ap/ikaci ZUR hl. m. Prahy pro rozhodovdni v Lizem/(tj. jej/ch ap/ikaci pr? formu/ovdn/ stanovisek sou/adu za’mén} 5 PUR, ZUR 0 UP k jednot/ivymzdmérfim).

MC Praha 8 poiaduje v koordinaci se StFedoéesk krajem vymezit éarou vnéjéfobvod krajinnéhorozhranl' tak, aby byly zajiéténa névaznost klim‘) otevFené krajiny procha'zejicich(sub)urbanizovanym Uzemfm Stredoéeského kraje ai do centra Prahy.
Oddvodnénr’.‘ Krajinné rozhran/je no sve'm vnéfiim okra/'1' vyznaéeno teékami. V této podobé budeot'Zné pod/e dokumentu rozhodovat, a nezajl'fifuje koordinac/ Lizemniho p/a'novdn/ sousednichkrajfi (hl. m. Prahy a Stfedoc’eského kraje).
MC Praha 8 poiaduje podrobné definovat pojem krajinné rozhram' a PFI’praii véetnéjednoznaénych Ukolfi (zejména) pro podrobnéj§f L'Jzemné plénovacu’ dokumentaci.
Odfivodnéni: vysvét/enl’ pojmu povafujeme pro prdc/ se strategickym dokumentem zanedostateéné. Nen/jasné, jaké charakter/stiky rozvoje mésto 5e ke krajinnému rozhranl' vs.

které bez fddného odfivodnéni ohroz/ realizac/ ce/oméstsky vyznamnych staveb systému techn/ckéinfrastruktury, proto MC povafuje za neakceptovatelné.

nebo skryté poFizenizce/a novych ZUR.

KONKRETNf PFVRIPOMINKY PRO L’JZEMI’ MC PRAHA 8

27.

30.

31.

MC Praha 8 poiaduje, vyznaéit v grafické i textové éésti vyznaéit nadmistm’ praiské centra,minimélné v rozsahu aktuélm’ch ZUR hl. m. Prahy (Cl—C5), a zachovat vymezem’ Palmovky jakovyznamného centra s podilem celoméstskych funkci.
Odfivodnénl': HI. mésto Prohu povazvujeme za po/ycentrické mésto s rozvojovym potenc/a’lem aprob/'hajI'C/m, d/ouhotrvaj/cim rozvojem ve vy§e zml'nénych centrech. Podporu rozvoje téchtocenter povaiujeme za prior/tu Lizemn/ho rozvoje hl. m. Prahy. Uzem/ Pa/movky pak povafujemevzh/edem k jeho tronsformaén/mu charakteru za speCIfickou souédst v oktua/izac/ E. 5 ZUR h/. m.Prahy vymezeného rozs’ifeného ce/oméstského centra, které vyiaduje specif/cké u’ko/y propodrobnéjsV Lizemné p/a’novacr’ dokumentac/ o rozhodova’ni v Uzeml'.

MC Praha 8 poiaduje doplnit legendu v grafické éésti na’vrhu ZUR alespofi v rozsahu stévajfcichZUR hl. Mésta Prahy.

prézdné skora’pky existujl’cijen z povinnosti.
Oddvodnénl’pF/p. 27 a 28: Graf/ckd édstj'e nepFeh/ednd a ne/ze 59 v n/ orientovat. V§echny zményvZUR hl. m. Prahy navriené v aktua/izaci c”. 5 pod/e ndzoru MC Praha 8 mus/ vést k upfesnénl' azvy§en/'j'ednoznaénosti p/atnych ZUR hl. m. Prahy; tedy vyjasnénl’ graf/ckého vymezen/ k/I'Eovychprvkz? graflcké c'a'sti vyroku p/atnych ZUR hl. m. Prahy a souéosné vyjasnén/ aka/0 pro podrobnéjsfi'u'zemné p/dnovac/ dokumentac/ a provide/ pro ap/ikaci ZUR hl. m. Prahy pro rozhodovdni v Lizem/(tj. jej/ch ap/ikaci pr? formu/ovdn/ stanovisek sou/adu za’mén} 5 PUR, ZUR 0 UP k jednot/ivymzdmérfim).

MC Praha 8 poiaduje v koordinaci se StFedoéesk krajem vymezit éarou vnéjéfobvod krajinnéhorozhranl' tak, aby byly zajiéténa névaznost klim‘) otevFené krajiny procha'zejicich(sub)urbanizovanym Uzemfm Stredoéeského kraje ai do centra Prahy.
Oddvodnénr’.‘ Krajinné rozhran/je no sve'm vnéfiim okra/'1' vyznaéeno teékami. V této podobé budeot'Zné pod/e dokumentu rozhodovat, a nezajl'fifuje koordinac/ Lizemniho p/a'novdn/ sousednichkrajfi (hl. m. Prahy a Stfedoc’eského kraje).
MC Praha 8 poiaduje podrobné definovat pojem krajinné rozhram' a PFI’praii véetnéjednoznaénych Ukolfi (zejména) pro podrobnéj§f L'Jzemné plénovacu’ dokumentaci.
Odfivodnéni: vysvét/enl’ pojmu povafujeme pro prdc/ se strategickym dokumentem zanedostateéné. Nen/jasné, jaké charakter/stiky rozvoje mésto 5e ke krajinnému rozhranl' vs.



1/ 32. MČ Praha 8 požaduje specifikovat podrobnost výkresů ZÚR a jejich jednotlivých prvků
individuálně v závislosti na stanovené úkoly pro podrobnější územně plánovací dokumentaci a
rozhodování v území.

Odůvodnění: Není jasné, zda se konkrétní prvky (např. zastavitelná území Přípraží, krajinné
rozhraní a podob.) mají aplikovat plošně nebo selektivně, doslovně nebo volně, jakož ani kdo
bude tato pravidla interpretovat, na základě jaké metodiky, a jakým způsobem, což v případě
vydání aktualizace č. 5 ZÚR povede k nejasnostem a zmatkům s vysokým korupčním
potenciálem, což MČ Praha 8 považuje za naprosto neakceptovatelné.

33. MČ Praha 8 požaduje, aby v kapitole d) 6.2.2.7 ZÚR v úplném znění po aktualizaci č. S
konkretizovala opatření pro snížení negativních účinků dopravy na Prosecké radiále, a v případě,
že jednoznačné a zároveň technicky a investičně akceptovatelné požadavky na podrobnější
územně plánovací dokumentaci a/nebo podmínky pro rozhodování v území není možné stanovit,
navrhla v koncepci uspořádání území hl. m. Prahy takové koncepční řešení, které sníží dopravní
zátěž Prosecké radiály a tím i negativní vlivy dopravy na území.

Odůvodnění: ZÚR hl. m. Prahy má navrhnout celoměstskou koncepci dopravy na území hl. m.
Prahy a tuto koordinovat s koncepcí dopravy sousedícího Středočeského krajé se všemi důsledky
z toho plynoucími tak, aby podrobnější územně plánovací dokumentace měla pevné koncepční
základy, o které se při stanovování podrobnějších pravidel pro rozhodování v území může opřít.

34. MČ Praha 8 požaduje, aby všechna (nerealizovaná) zařízení technické infrastruktury na území MČ
byla vymezena jako veřejně prospěšné stavby pro technickou infrastrukturu.

Odůvodnění: Vytvoření a stabilizace podmínek pro realizaci celoměstsky významných staveb pro
technickou infrastrukturu je klíčový úkol zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. Jakékoliv změny
ZÚR hl. m. Prahy, které bez řádného odůvodnění ohrozí realizaci celoměstského systému dopravní
infrastruktury, proto MČ považuje za neakceptovatelnou.

35. MČ Praha 8 požaduje, aby všechny prvky systému ÚSES byly definovány v textové části výroku
ZÚR hl. m. Prahy ve znění po aktualizaci č. S a byly vymezeny jako veřejně prospěšná opatření.

Odůvodnění: MČ Praha 8 považuje za zásadní úkol zásad územního rozvoje vytvářet podmínky pro
realizaci veřejně prospěšných opatření, a to včetně možnosti řešení vlastnických vztahů
k pozemkům nezbytným pro jejich realizaci pomocí institutu vyvlastnění, pokud to zákon
umožňuje. Institut vyvlastnění je samozřejmě až poslední možností, jak zajistit podmínky pro
realizací VPO, pokud všechno ostatní selže. Případné použití institutu vyvlastnění je však
politickým rozhodnutím samosprávy a ZÚR hl. m. Prahy by neměly omezovat její prostředky
k realizaci opatření v nich navržených.

36. MČ Praha 8 požaduje, aby ZÚR v úplném znění po aktualizaci č. S vymezila území pro ochranu
archeologického dědictví Zámky Bohnice, Farky, Troja a Staré Bohnice jako veřejně prospěšná
opatření k zajištění ochrany archeologického dědictví.

Odůvodnění: MČ Praha 8 považuje za zásadní úkol zásad územního rozvoje vytvářet podmínky pro
realizaci veřejně prospěšných opatření, a to včetně možnosti řešení vlastnických vztahů
k pozemkům nezbytným pro jejich realizaci pomocí institutu vyvlastnění, pokud to zákon
umožňuje. Institut vyvlastnění je samozřejmě až poslední možností, jak zajistit podmínky pro
realizací VPO, pokud všechno ostatní selže. Případné použití institutu vyvlastnění je však
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MC Praha 8 poiaduje specifikovat podrobnost vykresfi ZUR a jejich jednotlivh prv
individua’lné v zévislosti na stanovené Ukoly pro podrobnéjéi Uzemné pla’novaci dokumentaci a
rozhodova’miv Uzemi.

Odzfivodném’: Neni jasné, zda se konkrétni prvky (napf. zastavitelnd dzemi PFipraz'i, krajinné
rozhrani a podob.) maji aplikovat plo§né nebo selektivné, dos/ovné nebo vo/né, jakoz" ani kdo
bude tato pravidla interpretovat, na zdkladé jaké metodiky, a jakym zpflsobem, coz' v pr'ipadé
vyddni aktualizace c. 5 ZUR povede knejasnostem a zmatkfim svysokym korupc'nim
potencidlem, COf MC Praha 8 povaz'uje za naprosto neakceptovatelné.

MC Praha 8 poiaduje, aby v kapitole d) 6.2.2.7 ZUR v Uplném znéni p0 aktualizaci 6. 5
konkretizovala opatrenl' pro sniiem’ negativm’ch Uéinkfl dopravy na Prosecké radiéle, a v pripadé,
2e jednoznaéné a zérovefi technicky a investiéné akceptovatelné poiadavky na podrobnéjéi
Uzemné pla’novaci dokumentaci a/nebo podml'nky pro rozhodovém’v Uzeml' nem’ moiné stanovit,
navrhla v koncepci uspor‘édém’ Uzemi hl. m. Prahy takové koncepéni Feéem’, které snI'ZI' dopravni
zétéi Prosecké radiély a tim i negativni vlivy dopravy na Uzemi.

Odfivodnénl': ZUR hl. m. Prahy md navrhnout ce/oméstskou koncepci dopravy no dzeml’ hl. m.
Prahy a tuto koordinovat s koncepc/ dopravy soused/ciho Str'edoéeského kraje se v§emi dfisledky
z toho p/ynouc/mi tak, aby podrobne'js'l' Lizemné p/a‘novac/ dokumentace mé/a pevné koncepénl'
za’k/ady, o které se pr'i stanovovdnl'podrobnéj§/'ch pravide/ pro rozhodovdni v Uzeml' mflfe opfl't.

MC Praha 8 poiaduje, aby véechna (nerealizovana’) zarl'zeni technické infrastruktury na L'Jzemi MC
byla vymezena jako verejné prospééné stavby pro technickou infrastrukturu.

Oddvodnénz’.‘ Vytvofeni a stabilizace podml'nek pro realizaci ce/oméstsky vyznamnych staveb pro
technickou infrastrukturu je k/I’éovy Uko/ zdsad Uzemn/ho rozvoje hl. m. Prahy. Jakéko/iv zmény
ZUR hl. m. Prahy, které bez Fddne’ho oddvodnén/ ohrozirea/izaci ce/oméstského systému dopravn/
infrastruktury, proto MC povafuje za neakceptovate/nou.

MC Praha 8 poiaduje, aby véechny prvky systému USES byly definovény v textové (:ésti vyroku
ZUR hl. m. Prahy ve zném’ po aktualizaci E. 5 a byly vymezeny jako verejné prospééna’ opatrenl'.

Odfivodnénl': MC Praha 8 povaZuje za zdsadni Uko/ zdsad u'zemm’ho rozvoje vytvdr'et podml'nky pro
realizaci vefejné prospé§nych opatr’eni, a to véetné moZnosti fe§enf v/astnickych vztaht'l
kpozemkfim nezbytnym pro jejich realizaci pomoci inst/tutu vyv/astnénl', pokud to zdkon
umoffiuje. Inst/tut vyv/astnéni je samozfejmé 02 pos/ednl’ mozvnostl', jak zajistit podm/nky pro
realizaci VPO, pokud v§echno ostatni se/z’e. Pfipadné pouz'iti institutu vyv/astnéni je vs'ak
politickym rozhodnutim samosprdvy a ZUR hl. m. Prahy by nemély omezovat jeji prostr'edky
k realizaci opatr'eni v nich navrz'enych.

MC Praha 8 poiaduje, aby ZUR v Uplném zném’ po aktualizaci E. S vymezila Uzeml’ pro ochranu
archeologického dédictvi Zémky Bohnice, Farky, Troja a Staré Bohnice jako verejné prospééné
opatreni k zajiétém’ ochrany archeologického dédictvi.

Odfivodnénl': MC Praha 8 povaz'uje za za’sadn/ dko/ zdsod dzemnl’ho rozvoje vytvdfet podminky pro
realizaci vefejné prospé§nych opatfenl', a to véetné moinosti Fes’en/ v/astnickych vztahfi
kpozemktfim nezbytnym pro jej/ch rea/izaci pomoci institutu vyv/astnénl’, pokud to zdkon
umoZfiuje. Inst/tut vyv/astnénl'je samozfejmé ai pos/edn/ moinostl; jak zajist/t podminky pro
realizaci VPO, pokud vs'echno ostatm' se/Ze. Pfipadné pouz'iti institutu vyv/astnéni je v§ak
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MC Praha 8 poiaduje specifikovat podrobnost vykresfi ZUR a jejich jednotlivh prv
individua’lné v zévislosti na stanovené Ukoly pro podrobnéjéi Uzemné pla’novaci dokumentaci a
rozhodova’miv Uzemi.

Odzfivodném’: Neni jasné, zda se konkrétni prvky (napf. zastavitelnd dzemi PFipraz'i, krajinné
rozhrani a podob.) maji aplikovat plo§né nebo selektivné, dos/ovné nebo vo/né, jakoz" ani kdo
bude tato pravidla interpretovat, na zdkladé jaké metodiky, a jakym zpflsobem, coz' v pr'ipadé
vyddni aktualizace c. 5 ZUR povede knejasnostem a zmatkfim svysokym korupc'nim
potencidlem, COf MC Praha 8 povaz'uje za naprosto neakceptovatelné.

MC Praha 8 poiaduje, aby v kapitole d) 6.2.2.7 ZUR v Uplném znéni p0 aktualizaci 6. 5
konkretizovala opatrenl' pro sniiem’ negativm’ch Uéinkfl dopravy na Prosecké radiéle, a v pripadé,
2e jednoznaéné a zérovefi technicky a investiéné akceptovatelné poiadavky na podrobnéjéi
Uzemné pla’novaci dokumentaci a/nebo podml'nky pro rozhodovém’v Uzeml' nem’ moiné stanovit,
navrhla v koncepci uspor‘édém’ Uzemi hl. m. Prahy takové koncepéni Feéem’, které snI'ZI' dopravni
zétéi Prosecké radiély a tim i negativni vlivy dopravy na Uzemi.

Odfivodnénl': ZUR hl. m. Prahy md navrhnout ce/oméstskou koncepci dopravy no dzeml’ hl. m.
Prahy a tuto koordinovat s koncepc/ dopravy soused/ciho Str'edoéeského kraje se v§emi dfisledky
z toho p/ynouc/mi tak, aby podrobne'js'l' Lizemné p/a‘novac/ dokumentace mé/a pevné koncepénl'
za’k/ady, o které se pr'i stanovovdnl'podrobnéj§/'ch pravide/ pro rozhodovdni v Uzeml' mflfe opfl't.

MC Praha 8 poiaduje, aby véechna (nerealizovana’) zarl'zeni technické infrastruktury na L'Jzemi MC
byla vymezena jako verejné prospééné stavby pro technickou infrastrukturu.

Oddvodnénz’.‘ Vytvofeni a stabilizace podml'nek pro realizaci ce/oméstsky vyznamnych staveb pro
technickou infrastrukturu je k/I’éovy Uko/ zdsad Uzemn/ho rozvoje hl. m. Prahy. Jakéko/iv zmény
ZUR hl. m. Prahy, které bez Fddne’ho oddvodnén/ ohrozirea/izaci ce/oméstského systému dopravn/
infrastruktury, proto MC povafuje za neakceptovate/nou.

MC Praha 8 poiaduje, aby véechny prvky systému USES byly definovény v textové (:ésti vyroku
ZUR hl. m. Prahy ve zném’ po aktualizaci E. 5 a byly vymezeny jako verejné prospééna’ opatrenl'.

Odfivodnénl': MC Praha 8 povaZuje za zdsadni Uko/ zdsad u'zemm’ho rozvoje vytvdr'et podml'nky pro
realizaci vefejné prospé§nych opatr’eni, a to véetné moZnosti fe§enf v/astnickych vztaht'l
kpozemkfim nezbytnym pro jejich realizaci pomoci inst/tutu vyv/astnénl', pokud to zdkon
umoffiuje. Inst/tut vyv/astnéni je samozfejmé 02 pos/ednl’ mozvnostl', jak zajistit podm/nky pro
realizaci VPO, pokud v§echno ostatni se/z’e. Pfipadné pouz'iti institutu vyv/astnéni je vs'ak
politickym rozhodnutim samosprdvy a ZUR hl. m. Prahy by nemély omezovat jeji prostr'edky
k realizaci opatr'eni v nich navrz'enych.

MC Praha 8 poiaduje, aby ZUR v Uplném zném’ po aktualizaci E. S vymezila Uzeml’ pro ochranu
archeologického dédictvi Zémky Bohnice, Farky, Troja a Staré Bohnice jako verejné prospééné
opatreni k zajiétém’ ochrany archeologického dédictvi.

Odfivodnénl': MC Praha 8 povaz'uje za za’sadn/ dko/ zdsod dzemnl’ho rozvoje vytvdfet podminky pro
realizaci vefejné prospé§nych opatfenl', a to véetné moinosti Fes’en/ v/astnickych vztahfi
kpozemktfim nezbytnym pro jej/ch rea/izaci pomoci institutu vyv/astnénl’, pokud to zdkon
umoZfiuje. Inst/tut vyv/astnénl'je samozfejmé ai pos/edn/ moinostl; jak zajist/t podminky pro
realizaci VPO, pokud vs'echno ostatm' se/Ze. Pfipadné pouz'iti institutu vyv/astnéni je v§ak



politickým rozhodnutím samosprávy a ZÚR hl. m. Prahy by neměly omezovat její prostředky
k realizaci opatření v nich navržených.

37. MČ Praha 8 požaduje, aby ZÚR v úplném znění po aktualizaci č. S zachovala, územně upřesnila a
definovala jednoznačné úkoly pro podrobnější územně plánovací dokumentaci pro nadmístní
centrum C/3 Palmovka.

38. MČ Praha 8 požaduje, aby ZÚR v úplném znění po aktualizaci č. S vymezila plochy a koridory, ve
kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní studií, a to zejména území Palmovky,
Libeňského přístavu, ulice V Holešovičkách a Florence/ Masarykova nádraží.

Odůvodněnípřip. 35 a 36: Území Palmovky, Libeňského přístavu, ulice V Holešovičkách a Florence/
Masarykova nádraží jsou návrhu ZÚR hl. m. Prahy ve znění aktualizace celoměstsky vymezena
jako významná transformační plocha d) 3.5. Masarykovo Nádraží 400/Z/54, ve které je třeba
nalézt urbanistické řešení, které vyřešízákladníotázky rozvoje území, tj. vyřešenížádoucí intenzity
a způsobu využití území, a to včetně řešení veřejné vybavenosti, technické infrastruktury, systému
veřejných prostranství, vyřešení vztahu mezi územím Starého města a transformačních ploch;
transformační části specifické oblasti c)l Oblast celoměstského centra {400/Z/60}, v nichž je
nezbytné nastavit konkrétní podmínky pro rozhodování v území a pro koordinaci partikulárních
zájmů se zájmy hl. m. Prahy a MČ Praha 8; a v okolí ulice V Holešovičkách prověřit možnosti
revitalizace a rozvoje území ve vazbě na realizaci Čimického přivaděče (viz připomínka č. 37).

39. MČ Praha 8 požaduje, aby ZÚR v úplném znění po aktualizaci č. S stanovila pořadí změn v území
(etapizace), je-li to účelné, zejména tam, kde je nezbytné koordinovat realizaci klíčových zařízení
a staveb technické a dopravní infra·struktury podmiňujících rozvoj transformačních a rozvojových
území, a to zejména v územích zmiňovaných v přip. č. 35.

Odůvodnění: V případě, že je rozvoj území transformačních a rozvojových ploch jako celkufakticky
podmíněn realizací zařízení celoměstsky významné veřejné infrastruktury (technické, dopravní, či
občanského vybavení), je naprosto nezbytné, aby probíhající transformace území neznemožnilo či
nad přijatelnou míru neznesnadnila její realizaci.

40. MČ Praha 8 požaduje, aby ZÚR v úplném znění po aktualizaci č. S vymezila Čimický přivaděč jako
součást Městského okruhu v dlouhé variantě, tj. od MÚK Čimice až na ulici Ústeckou.

41. MČ Praha 8 požaduje, aby ZÚR v úplném znění po aktualizaci č. S zachovala prvek 600/Z/25
Holešovičky na výkrese 02 Dopravní infrastruktura a jeho vymezení jako veřejně prospěšné stavby
pro dopravní infrastrukturu.

42. MČ Praha 8 požaduje, aby v ZÚR v úplném znění po aktualizaci č. S byl v části d) 6.2.2.8 Libeňská
spojka (dále jen LS) zachován požadavek „vedení LS v maximální míře v tunelu", protože se jedná
o lepší ochranu území před negativními vlivy dopravy.

Odůvodnění přip. 37-39: Pro MČ Praha 8 je klíčová co nejrychlejší realizace celého nadřazeného
systému dopravní infrastruktury v severovýchodním kvadrantu, který umožní převedení tranzitní
silniční dopravy mimo uličníprostory MČ, a tak umožnízlepšeníjejich pobytových kvalit a zlepšení
kvalita života všech obyvatel MČ Praha 8.

43. MČ Praha 8 požaduje, aby ZÚR v úplném znění po aktualizaci č. S jasně definovala celoměstský
zájem na roli Libeňského přístavu v koncepci vodní dopravy na území hl. m. Prahy, a v souladu
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politickym rozhodnutim samosprdvy a ZUR hl. m. Prahy by nemé/y omezovat jeji prostFedky
k realizaci opatr'eni v nich navrienych.

MC Praha 8 poiaduje, aby ZUR v Uplném zném’ po aktualizaci 6. S zachovala, Uzemné upresnila a
definovala jednoznaéne’ Ukoly pro podrobnéjéi Uzemné plénovaci dokumentaci pro nadmistni
centrum C/3 Palmovka.

MC Praha 8 poiaduje, aby ZUR v L'Jplném znéni po aktualizaci 6. 5 vymezila plochy a koridory, ve
kterych se uklédé provéreni zmén jejich vyuiiti Lizemm’ studil', a to zejména Uzemf Palmovky,
Libefiského pfistavu, ulice V Holeéoviékéch 3 Florence/ Masarykova nédrail’.

Odévodnén/pfip. 35 a 36: Uzem/Pa/movky, Libeflského pr'l'stavu, ulice V Ho/es'ovr'ékdch a F/orence/
Masarykova nddrazfi’jsou na’vrhu ZUR h/. m. Prahy ve znén/ aktua/izace ce/oméstsky vymezena
jako vyznamnd transformaénl’ plocha d) 3.5. Masarykovo Na'dra 400/2/54, ve ktere’ je tfeba
na/ézt urban/'stické fes’eni, ktere’ vyfe§izdkladnf ota'zky rozvoje dzeml’, tj. vyfeéenr’fddouc/intenzity
a zptisobu vyuZit/u’zemt’, a to véetné Fe§enivefejné vybavenosti , technické infrastruktury, systému
vefejnych prostranstvi, vyfe§enf vztahu mezi dzeml'm Stare’ho mésta a transformaénich p/och;
transformac'n/ Edsti spec/fické oblasti C)1 Ob/ast ce/oméstske’ho centra (400/2/60), vnichz' je
nezbytné nastav/t konkrétn/ podm/nky pro rozhodova’ni v Uzem/ a pro koord/nac/ partiku/a’rnl’ch
zdjmfi 5e zdjmy h/. m. Prahy a MC Praha 8; a v oko/I' ulice VHolesvovicvka'ch provéfit moinost/
revitalizace a rozvoje Uzemi ve vazbé na realizaci Cimického pfivadéfe (viz pfipom/nka E. 37).

MC Praha 8 poiaduje, aby ZUR v Uplném znéni po aktualizaci E. S stanovila poradi zmén v Uzemi
(etapizace), je-li to UEeIné, zejména tam, kde je nezbytné koordinovat realizaci kliéovych zarizenl'
a staveb technické a dopravni infrastruktury podmifiujicn’ch rozvoj transformaénich a rozvojovh
Uzemf, a to zejména v Uzemich zmifiovanVch v pFip. E. 35.

Odfivodnénl’: V pr’l'padé, 2e je rozvoj Uzeml' transformaén/ch a rozvojovych p/och jako ce/ku fakticky
podm/nén realizac/zafr’zen/ce/oméstsky vyznamné vefejné infrastruktury (technické, dopravnl', 6i
obéanského vybavenl'), je naprosto nezbytné, aby prob/'haj/ci transformace Uzem/ neznemoini/o 6i
nad pfijate/nou mI'ru neznesnadni/a jejl' rea/izaci.

MC Praha 8 poiaduje, aby ZUR v Uplném znéni po aktualizaci (‘3. 5 vymezila Cimicky privadéé jako
souéést Méstského okruhu v dlouhé varianté, tj. od MUK Cimice a2 na ulici Usteckou.
MC Praha 8 poiaduje, aby ZUR vuplném znéni po aktualizaci (‘5. 5 zachovala prvek 600/Z/25
Holeéoviéky na vykrese 02 Dopravni infrastruktura a jeho vymezem’jako veFejné prospééné stavby
pro dopravni infrastrukturu.

MC Praha 8 poiaduje, aby v ZUR v Uplném znéni p0 aktualizaci 6. 5 by! v éésti d) 6.2.2.8 Libefiské
spojka (déle jen LS) zachovén poiadavek ,,vedeni LS v maximélni mire v tunelu”, protoie se jedné
o lepél' ochranu Uzemi pred negativnimi vlivy dopravy.

Odfivodnén/ pfip. 37-39: Pro MC Praha 8 je k/I'éovd co nejrych/ejsV rea/I'zace ce/ého nadfazene'ho
systému dopravnl' infrastruktury v severovychodnl'm kvadrantu, ktery umozvnl’ pfeveden/ tranzitn/
si/nién/dopravy mimo u/iéniprostory MC, a tak umoz’nr’z/ep5en/jej/ch pobytovych kvalit a zlep§eni
kva/ita Zivota v§ech obyvate/ MC Praha 8.

MC Praha 8 poiaduje, aby ZUR v Uplném znéni po aktualizaci (3. 5 jasné definovala celoméstskv
zéjem na roli Libefiského pristavu v koncepci vodni dopravy na Uzemi hl. m. Prahy, a v souladu

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

politickym rozhodnutim samosprdvy a ZUR hl. m. Prahy by nemé/y omezovat jeji prostFedky
k realizaci opatr'eni v nich navrienych.

MC Praha 8 poiaduje, aby ZUR v Uplném zném’ po aktualizaci 6. S zachovala, Uzemné upresnila a
definovala jednoznaéne’ Ukoly pro podrobnéjéi Uzemné plénovaci dokumentaci pro nadmistni
centrum C/3 Palmovka.

MC Praha 8 poiaduje, aby ZUR v L'Jplném znéni po aktualizaci 6. 5 vymezila plochy a koridory, ve
kterych se uklédé provéreni zmén jejich vyuiiti Lizemm’ studil', a to zejména Uzemf Palmovky,
Libefiského pfistavu, ulice V Holeéoviékéch 3 Florence/ Masarykova nédrail’.

Odévodnén/pfip. 35 a 36: Uzem/Pa/movky, Libeflského pr'l'stavu, ulice V Ho/es'ovr'ékdch a F/orence/
Masarykova nddrazfi’jsou na’vrhu ZUR h/. m. Prahy ve znén/ aktua/izace ce/oméstsky vymezena
jako vyznamnd transformaénl’ plocha d) 3.5. Masarykovo Na'dra 400/2/54, ve ktere’ je tfeba
na/ézt urban/'stické fes’eni, ktere’ vyfe§izdkladnf ota'zky rozvoje dzeml’, tj. vyfeéenr’fddouc/intenzity
a zptisobu vyuZit/u’zemt’, a to véetné Fe§enivefejné vybavenosti , technické infrastruktury, systému
vefejnych prostranstvi, vyfe§enf vztahu mezi dzeml'm Stare’ho mésta a transformaénich p/och;
transformac'n/ Edsti spec/fické oblasti C)1 Ob/ast ce/oméstske’ho centra (400/2/60), vnichz' je
nezbytné nastav/t konkrétn/ podm/nky pro rozhodova’ni v Uzem/ a pro koord/nac/ partiku/a’rnl’ch
zdjmfi 5e zdjmy h/. m. Prahy a MC Praha 8; a v oko/I' ulice VHolesvovicvka'ch provéfit moinost/
revitalizace a rozvoje Uzemi ve vazbé na realizaci Cimického pfivadéfe (viz pfipom/nka E. 37).

MC Praha 8 poiaduje, aby ZUR v Uplném znéni po aktualizaci E. S stanovila poradi zmén v Uzemi
(etapizace), je-li to UEeIné, zejména tam, kde je nezbytné koordinovat realizaci kliéovych zarizenl'
a staveb technické a dopravni infrastruktury podmifiujicn’ch rozvoj transformaénich a rozvojovh
Uzemf, a to zejména v Uzemich zmifiovanVch v pFip. E. 35.

Odfivodnénl’: V pr’l'padé, 2e je rozvoj Uzeml' transformaén/ch a rozvojovych p/och jako ce/ku fakticky
podm/nén realizac/zafr’zen/ce/oméstsky vyznamné vefejné infrastruktury (technické, dopravnl', 6i
obéanského vybavenl'), je naprosto nezbytné, aby prob/'haj/ci transformace Uzem/ neznemoini/o 6i
nad pfijate/nou mI'ru neznesnadni/a jejl' rea/izaci.

MC Praha 8 poiaduje, aby ZUR v Uplném znéni po aktualizaci (‘3. 5 vymezila Cimicky privadéé jako
souéést Méstského okruhu v dlouhé varianté, tj. od MUK Cimice a2 na ulici Usteckou.
MC Praha 8 poiaduje, aby ZUR vuplném znéni po aktualizaci (‘5. 5 zachovala prvek 600/Z/25
Holeéoviéky na vykrese 02 Dopravni infrastruktura a jeho vymezem’jako veFejné prospééné stavby
pro dopravni infrastrukturu.

MC Praha 8 poiaduje, aby v ZUR v Uplném znéni p0 aktualizaci 6. 5 by! v éésti d) 6.2.2.8 Libefiské
spojka (déle jen LS) zachovén poiadavek ,,vedeni LS v maximélni mire v tunelu”, protoie se jedné
o lepél' ochranu Uzemi pred negativnimi vlivy dopravy.

Odfivodnén/ pfip. 37-39: Pro MC Praha 8 je k/I'éovd co nejrych/ejsV rea/I'zace ce/ého nadfazene'ho
systému dopravnl' infrastruktury v severovychodnl'm kvadrantu, ktery umozvnl’ pfeveden/ tranzitn/
si/nién/dopravy mimo u/iéniprostory MC, a tak umoz’nr’z/ep5en/jej/ch pobytovych kvalit a zlep§eni
kva/ita Zivota v§ech obyvate/ MC Praha 8.

MC Praha 8 poiaduje, aby ZUR v Uplném znéni po aktualizaci (3. 5 jasné definovala celoméstskv
zéjem na roli Libefiského pristavu v koncepci vodni dopravy na Uzemi hl. m. Prahy, a v souladu



s navrhovanou rolí Libeňského přístavu navrhla řešení související dopravní infrastruktury, aby se

k ní mohla samospráva MČ Praha 8 kvalifikovaně vyjádřit.

Odůvodnění: Způsob a intenzita využití Libeňského přístavu zásadním způsobem ovlivní

požadavky na systém dopravní infrastruktury a urbanistického řešení sousedících transformačních

území MČ.

44. MČ Praha 8 požaduje, aby ZÚR v úplném znění po aktualizaci č. S zachovala a případně územně
upřesnila obě osy zeleně, které platné ZÚR hl. m. Prahy vymezují na území MČ Praha 8.

Odůvodnění příp. 43-46: Všechny změny v ZÚR hl. m. Prahy navržené v aktualizaci č. 5 podle názoru

MČ Praha 9 musí vést k upřesnění a zvýšení jednoznačnosti platných ZÚR hl. m. Prahy; tedy

vyjasnění grafického vymezení klíčových prvků grafické části výroku platných ZÚR hl. m. Prahy a

současně vyjasnění úkolů pro podrobnější územně plánovací dokumentaci a pravidel pro aplikaci

ZÚR hl. m. Prahy pro rozhodování v území (tj. jejich aplikaci při formulování stanovisek souladu

záměrů s PÚR, ZÚR a ÚP k jednotlivým záměrům).

45. MČ Praha 8 požaduje, aby ZÚR v úplném znění po aktualizaci č. S v souladu s připomínkou č 10
vymezila hranici zelených klínů a krajinného rozhraní s respektem k rozvojovému potenciálu a
skutečnému stavu vnějších území MČ Praha 8. Zásadně nesouhlasí s vymezením hranice
krajinného rozhraní tak, že se prakticky celé zastavěné území Čimic a významné části Bohnic,
Kobylis a Ďáblic nachází vně hranic tzv. Městské krajiny Prahy, což prakticky vylučuje rozvoj částí
MČ.
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44.

45.

s navrhovanou roli Libefiského pfistavu navrhla Feéem’ souvisejici dopravm’ infrastruktury, aby se

k m’ mohla samospréva MC Praha 8 kvalifikované vyjédFit.

Oddvodném’: Zpfisob a intenzita vyuZ/t/ LibefiSkého pfl'stavu zdsadn/m zpflsobem ov/ivni

poiadavky no systém doprovm’infrastruktury a urbanist/ckého r'es'en/soused/c/ch transformaén/ch

Lizem/MC.

MC Praha 8 poiaduje, aby ZUR v Uplne'm znéni po aktualizaci C. 5 zachovaia a pfipadné Uzemné

upfesnila obé osy zelené, které platné ZUR hl. m. Prahy vymezuji na Uzemi MC Praha 8.

Odflvodném’pfip. 43—46: Viechny zmény v ZUR h/. m. Prahy navrz'ene' v aktualizaci 5. 5 pod/e na’zoru
MC Praha 9 musi vést k upr'esne'n/ a zvys’enijednoznaonost/ p/atnych ZUR h/. m. Prahy; tedy
vyjasnéni grafického vymezen/ k/I’éovych prvkE/ grafické Edsti vyroku p/otnych ZUR h/. m. Prahy a
souéasné vyjasném’ aka/L? pro podrobnéjsvi u'zemné p/a’novac/ dokumentaci a prav/de/ pro ap/lkac/
ZUR hl. m. Prahy pro rozhodovo’n/ v Uzem/ (tj. jej/ch ap/ikac/ pf/ formu/ovdn/ stanovisek sou/adu
zdmérd s PUR, ZUR 0 UP kjednot/ivym zdmérfim}.

MC Praha 8 poiaduje, aby ZUR v (Jplném znénl' po aktualizaci (E. S v souladu s pfipominkou 6 10
vymezila hranici zelenVch Him? a krajinného rozhrani s respektem k rozvojovému potencia’lu a

skuteénému stavu vnéjéich Uzemi MC Praha 8. Za'sadné nesouhlasi s vymezenim hranice

krajinného rozhranl' tak, 2e se prakticky celé zastavéné azemi Cimic a vy'lznamné Ea’sti Bohnic,
Kobylis a Da’blic nachézivné hranic tzv. Méstské krajiny Prahy, c071 prakticky vyluéuje rozvoj ééstl’
MC.
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44.

45.

s navrhovanou roli Libefiského pfistavu navrhla Feéem’ souvisejici dopravm’ infrastruktury, aby se

k m’ mohla samospréva MC Praha 8 kvalifikované vyjédFit.

Oddvodném’: Zpfisob a intenzita vyuZ/t/ LibefiSkého pfl'stavu zdsadn/m zpflsobem ov/ivni

poiadavky no systém doprovm’infrastruktury a urbanist/ckého r'es'en/soused/c/ch transformaén/ch

Lizem/MC.

MC Praha 8 poiaduje, aby ZUR v Uplne'm znéni po aktualizaci C. 5 zachovaia a pfipadné Uzemné

upfesnila obé osy zelené, které platné ZUR hl. m. Prahy vymezuji na Uzemi MC Praha 8.

Odflvodném’pfip. 43—46: Viechny zmény v ZUR h/. m. Prahy navrz'ene' v aktualizaci 5. 5 pod/e na’zoru
MC Praha 9 musi vést k upr'esne'n/ a zvys’enijednoznaonost/ p/atnych ZUR h/. m. Prahy; tedy
vyjasnéni grafického vymezen/ k/I’éovych prvkE/ grafické Edsti vyroku p/otnych ZUR h/. m. Prahy a
souéasné vyjasném’ aka/L? pro podrobnéjsvi u'zemné p/a’novac/ dokumentaci a prav/de/ pro ap/lkac/
ZUR hl. m. Prahy pro rozhodovo’n/ v Uzem/ (tj. jej/ch ap/ikac/ pf/ formu/ovdn/ stanovisek sou/adu
zdmérd s PUR, ZUR 0 UP kjednot/ivym zdmérfim}.

MC Praha 8 poiaduje, aby ZUR v (Jplném znénl' po aktualizaci (E. S v souladu s pfipominkou 6 10
vymezila hranici zelenVch Him? a krajinného rozhrani s respektem k rozvojovému potencia’lu a

skuteénému stavu vnéjéich Uzemi MC Praha 8. Za'sadné nesouhlasi s vymezenim hranice

krajinného rozhranl' tak, 2e se prakticky celé zastavéné azemi Cimic a vy'lznamné Ea’sti Bohnic,
Kobylis a Da’blic nachézivné hranic tzv. Méstské krajiny Prahy, c071 prakticky vyluéuje rozvoj ééstl’
MC.
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46. MČ Praha 8 požaduje, aby všechny prvky systému ÚSES byly definovány v textové části výroku ZÚR
hl. m. Prahy ve znění po aktualizaci č. S a byly vymezeny jako veřejně prospěšná opatření.

47. MČ Praha 8 požaduje, aby prvky ÚSES 500/Z/16, 500/Z/43 tvořily na jejím území spojitý systém
ploch (biocenter) a koridorů (biokoridorů) s jasně nastavenými cílovými stavy a s nimi souvisejícími

úkoly pro podrobnější územně plánovací dokumentaci a pro rozhodování v území a tyto byly řádně
odůvodněny.

Odůvodnění: Vymezenífragmentálního (nespojitého) systému retinálního a nadregionálního ÚSES
nedává na území MČ žádný racionální smysl. MČ požaduje, aby ZÚR hl. m. Prahy buďto územní
systém ekologické stability vymezila spojitě se všemi náležitostmi, anebo řádně zdůvodnila, že
regionální a nadregionální ÚSES na území MČ nelze vymezit a toto řešení řádně, tedy prvek po
prvku, odůvodnila. Zvolené řešení MČ považuje za alibistické.

MČ Praha 8 považuje za zásadní úkol zásad územního rozvoje vytvářet podmínky pro realizaci
veřejně prospěšných opatření, a to včetně možnosti řešení vlastnických vztahů k pozemkům
nezbytným pro jejich realizaci pomocí institutu vyvlastnění, pokud to zákon umožňuje. Institut
vyvlastnění je samozřejmě až poslední možností, jak zajistit podmínky pro realizací VPO, pokud
všechno ostatní selže. Případné použití institutu vyvlastnění je však politickým rozhodnutím
samosprávy a ZÚR hl. m. Prahy by neměly omezovat její prostředky k realizaci opatření v nich
navržených.

500/2/16
~

500/2/16

48. MČ Praha 8 požaduje, v návaznosti na sousední správní obvod MČ Praha 9, aby ZÚR v úplném
znění po aktualizaci č. S byla Vysočanská radiála 600/Z/24 přesunut z územní rezervy do návrhu
na výkrese 02 Dopravní infrastruktura a jeho vymezení jako veřejně prospěšné stavby pro
dopravní infrastrukturu tak, aby mohlo dojít k dořešení dopravní obsluhy severní plošiny a
odlehčení dopravní zátěže uličních prostorů MČ Praha 8.

Odůvodnění: viz příp. 37-39.

49. MČ Praha 8 požaduje, v návaznosti na sousední správní obvod MČ Praha 9, aby ZÚR v úplném
znění po aktualizaci č. S vymezila při zapracování připomínky č. 6 území transformační plochy d)
3.2. Vysočany 400/Z/51 jako celoměstsky významné centrum.

46.

47.

48.

49.

MC Praha 8 poiaduje, aby véechny prvky systému USES byly definovény v textové éésti eoku ZURhl. m. Prahy ve zném’ po aktualizaci E. S a byly vymezeny jako verejné prospééné opatreni.
MC Praha 8 poiaduje, aby prvky USES SOO/Z/16, 500/2/43 tvorily na jejim Uzeml' spojity systém
ploch (biocenter) a koridorfl (biokoridord) s jasné nastavenymi cflovymi stavy a s nimi souvisejicimiUkoly pro podrobnéjél' Uzemné pla’novacidokumentaci a pro rozhodova’m’v Uzemia tyto byly Fédnéododnény.

OdL‘ivodnén/C' Vymezen/fragmentd/n/ho (nespoj/tého) systému retind/n/ho a nadregiond/nfho USES
nedovd no Uzem/ MC z'ddny raciona’lm’ smysl. MC poiaduje, aby ZUR h/. m. Prahy bud’to Uzemn/systém eko/og/cké stabi/I'ty vymezi/a spoj/té se v§emi nd/eZ/tostml, anebo Fddne' zddvodn/la, 2ereg/ond/n/ a nadreg/ona’ln/ USES no Uzem/ MC ne/ze vymez/t a toto fe§eni Fodné, tedy prvek p0prvku, oddvodn/la. Zvo/ene’ fe§en1’MCpovaZu/e za a/ib/stické.
MC Praha 8 povafuje za za’sadn/ u'ko/ zdsad Uzemn/ho rozvoje vytvdfet podm/nky pro rea/izac/vefejné prospé§nych opatfeni, a to véetné moinost/ Fe§eni v/astnickych vztahfi kpozemkfim
nezbytnym pro jejich rea/[zaci pomoc/ institutu vyv/astnénl', pokud to za’kon umofriuje. /n$t/'tutvyv/astnéni je samozfejmé of pos/edn/ moinostl', jak zajist/t podm/nky pro realizaci VPO, pokud
v§echno ostotnl' se/Ze. PFipadné pouiiti institutu vyv/astnéni je v§ak politickym rozhodnutim
samosprdvy a ZUR hl. m. Prahy by nemély omezovat jeji prostfedky k realizaci opatr'eni v nich
navrz'enych.

500/2/16Q

500/2/16

MC Praha 8 poiaduje, v névaznosti na sousednl’ sprévm’ obvod MC Praha 9, aby ZUR v Uplnémzném’ po aktualizaci (‘3. S byla Vysoéanské radiéla 600/Z/24 presunut z Uzemm’ rezervy do névrhuna vykrese 02 Dopravni infrastruktura a jeho vymezeni jako verejné prospé§né stavby prodopravm’ infrastrukturu tak, aby mohlo dojl't kdoreéeni dopravnl’ obsluhy severni ploéiny aodlehéem’ dopravm’ zétéie uliénl’ch prostorl‘] MC Praha 8.
Odfivodnéni: viz pfip. 37—39.
MC Praha 8 poiaduje, v névaznosti na sousedni sprévm’ obvod MC Praha 9, aby ZUR v Uplnémzném’ p0 aktualizaci E. 5 vymezila pFi zapracovém’ pripoml'nky E. 6 Uzemi transformaém’ plochy d)3.2. Vysoéany 400/Z/51jako celoméstsky vyznamné centrum.

46.

47.

48.

49.

MC Praha 8 poiaduje, aby véechny prvky systému USES byly definovény v textové éésti eoku ZURhl. m. Prahy ve zném’ po aktualizaci E. S a byly vymezeny jako verejné prospééné opatreni.
MC Praha 8 poiaduje, aby prvky USES SOO/Z/16, 500/2/43 tvorily na jejim Uzeml' spojity systém
ploch (biocenter) a koridorfl (biokoridord) s jasné nastavenymi cflovymi stavy a s nimi souvisejicimiUkoly pro podrobnéjél' Uzemné pla’novacidokumentaci a pro rozhodova’m’v Uzemia tyto byly Fédnéododnény.

OdL‘ivodnén/C' Vymezen/fragmentd/n/ho (nespoj/tého) systému retind/n/ho a nadregiond/nfho USES
nedovd no Uzem/ MC z'ddny raciona’lm’ smysl. MC poiaduje, aby ZUR h/. m. Prahy bud’to Uzemn/systém eko/og/cké stabi/I'ty vymezi/a spoj/té se v§emi nd/eZ/tostml, anebo Fddne' zddvodn/la, 2ereg/ond/n/ a nadreg/ona’ln/ USES no Uzem/ MC ne/ze vymez/t a toto fe§eni Fodné, tedy prvek p0prvku, oddvodn/la. Zvo/ene’ fe§en1’MCpovaZu/e za a/ib/stické.
MC Praha 8 povafuje za za’sadn/ u'ko/ zdsad Uzemn/ho rozvoje vytvdfet podm/nky pro rea/izac/vefejné prospé§nych opatfeni, a to véetné moinost/ Fe§eni v/astnickych vztahfi kpozemkfim
nezbytnym pro jejich rea/[zaci pomoc/ institutu vyv/astnénl', pokud to za’kon umofriuje. /n$t/'tutvyv/astnéni je samozfejmé of pos/edn/ moinostl', jak zajist/t podm/nky pro realizaci VPO, pokud
v§echno ostotnl' se/Ze. PFipadné pouiiti institutu vyv/astnéni je v§ak politickym rozhodnutim
samosprdvy a ZUR hl. m. Prahy by nemély omezovat jeji prostfedky k realizaci opatr'eni v nich
navrz'enych.

500/2/16Q

500/2/16

MC Praha 8 poiaduje, v névaznosti na sousednl’ sprévm’ obvod MC Praha 9, aby ZUR v Uplnémzném’ po aktualizaci (‘3. S byla Vysoéanské radiéla 600/Z/24 presunut z Uzemm’ rezervy do névrhuna vykrese 02 Dopravni infrastruktura a jeho vymezeni jako verejné prospé§né stavby prodopravm’ infrastrukturu tak, aby mohlo dojl't kdoreéeni dopravnl’ obsluhy severni ploéiny aodlehéem’ dopravm’ zétéie uliénl’ch prostorl‘] MC Praha 8.
Odfivodnéni: viz pfip. 37—39.
MC Praha 8 poiaduje, v névaznosti na sousedni sprévm’ obvod MC Praha 9, aby ZUR v Uplnémzném’ p0 aktualizaci E. 5 vymezila pFi zapracovém’ pripoml'nky E. 6 Uzemi transformaém’ plochy d)3.2. Vysoéany 400/Z/51jako celoméstsky vyznamné centrum.



Odůvodnění: Území transformační plochy d) 3.2. Vysočany 400/Z/51 má ve svých klíčových uzlech
navázaných na stanice metra potenciál rozvoje celoměstsky významných zařízení pro ·kulturu,
obchod, sport a pracovní příležitosti, a tak v celoměstském měřítku přispět k dosažení cílů
Strategického plánu hl. m. Prahy definovaných v kap. 1.3-A Město krátkých vzdáleností a odlehčit
tak zátěži území MČ Praha 8.

50. MČ Praha 8 požaduje, v návaznosti na sousední správní obvod MČ Praha 9, aby ZÚR v úplném
znění po aktualizaci č. S při zapracování připomínky č. 8 doplnila území údolí Rokytky vázané na
trasu metra B a trasu Vysočanské radiály do systému nadmístních rozvojových os a stanovila pro
ni jednoznačné úkoly pro podrobnější územně plánovací dokumentaci.

Odůvodnění: Údolí Rokytkyje územím, ve kterém se střetává velký počet veřejných zájmů (ochrana
přírody, koridory dopravní infrastruktury, transformace postindustriálních území atp.), je hlavním
přístupním koridorem do centra Prahy z východu a má proto významný rozvojový potenciál, a to i
ve vztahu k řešení potřeby odlehčení historického jádra Prahy a území MČ Praha 8.

ZÁVĚREM

1. Stavební zákon umožňuje současné pořizování územního plánu a aktualizace zásad územního
rozvoje. Vzhledem k rozdílným měřítkům a okruhům účastníků obou procesů však nelze
předvídat, v jaké podobě bude která územně plánovací dokumentace nakonec úspěšně
projednána. Zároveň bude nezbytné, aby byl v souladu s platnou podobou ZUR v době veřejného
projednání.

Vzhledem k tomu, že společné jednání o návrhu územního (metropolitního) plánu bylo zahájeno
před dvěma lety, měl tento být v souladu se ZÚR platnými v době společného jednání. K přijetí
zprávy o uplatňování ZÚR hl. m. Prahy došlo až v průběhu vyhodnocování společného jednání o
návrhu metropolitního plánu (tj. v průběhu zpracování mj. stanovisek DO a zásadních připomínek
a připomínek MČ do pokynů pro přepracování návrhu metropolitního plánu).

Není proto jisté, jakým způsobem budou vypořádány připomínky a zásadní připomínky MČ, a
to zejména ty, které odkazují na rozpory návrhu metropolitního plánu ke společnému jednání
a pro něj závazné územně plánovací dokumentace, anebo ty, jejichž věcné požadavky byly
podepřeny ustanoveními platných ZÚR hl. m. Prahy.

2. Zvolená cesta komplexní, a tedy věcně rozsáhlé, aktualizace ZÚR hl. m. Prahy vystavuje Prahu
riziku, že v průběhu projednávání aktualizace nebo nových ZÚR hl. m. Prahy dojde k mnoha
dalším rozporům s nadřazenými správními orgány, městskými částmi a veřejností. Ty pak budou
mít nepředvídatelné důsledky jak pro vlastní proces pořizování aktualizace č. S ZÚR hl. m. Prahy,
tak i pro pořizování metropolitního plánu.

Odfivodném': Uzemi transformaén/p/ochy d) 3.2. Vysoéany 400/2/51 ma’ ve svych k//’Eovych uz/ech
navozanych na stanice metro potencid/ rozvoje ce/oméstsky vyznamnych zafr'zeni pro ku/turu,
obchod, sport a pracovni ph’lefitosti, a tak vce/oméstském méfr’tku pfispét kdosafem’ c170
Strategického p/dnu hl. m. Prahy definovanych v kap. 1.3-A Mésto krdtkych vzda’lenost/ a od/ehé/t
tak zdtéii Uzemf MC Praha 8.

50. MC Praha 8 poiaduje, v névaznosti na sousedni spra’vm’ obvod MC Praha 9, aby ZUR v Uplném
znéni po aktualizaci (”2. 5 pri zapracova’m’ pFipominky 6. 8 doplnila Uzemi adoli Rokytky vézané na
trasu metra B a trasu Vysoéanské radia'ly do syste’mu nadmistnich rozvojovych 05 a stanovila pro
ni jednoznaéné Ukoly pro podrobnéjél’ azemné plénovaci dokumentaci.

Odévodnéni: Udo/I'Rokytkyje Uzemr’m, ve kterém se stfeta’va’ ve/ky poéet vefejnych zdjmd (ochrana
pfirody, koridory dopravnl' infrastruktury, transformace postindustr/d/n/ch u'zem/atp.), je h/ovm'm
pfr'stupn/m koridorem do centra Prahy z vychodu a mo proto vyznamny rozvojovy potenc/dl, a to i
ve vztahu k feéenl’potfeby od/ehéen/ histor/cke’hojddra Prahy a Uzem/ MC Praha 8.

ZA’VEREM

1. Stavebm’ zékon umoifiuje souéasné porizovém’ Uzemniho plénu a aktualizace zésad Uzemniho
rozvoje. Vzhledem krozdI'InY/m méh’tkflm a okruhfim uéastnikfi obou procesfi v§ak nelze
pFedvidat, vjaké podobé bude které L'Jzemné pla’novacn’ dokumentace nakonec dspééné
projednéna. Zérovefi bude nezbytné, aby by! v souladu s platnou podobou ZUR v dobé verejného
projednéni.

Vzhledem k tomu, 2e spoleéné jednéni o névrhu Uzemniho (metropolitm’ho) plénu bylo zahéjeno
pfed dvéma lety, mél tento byt v souladu se ZUR platm’lmi v dobé spoleéného jednéni. K pfijeti
zprévy o uplatfiovéni ZUR hl. m. Prahy doélo ai v prflbéhu vyhodnocovéni spolec‘fného jednéni o
névrhu metropolitm’ho plénu (tj. v prfibéhu zpracovéni mj. stanovisek DO 3 zésadnich pFipominek
a pfipominek MC do pokynfl pro pfepracovém’ névrhu metropolitnl’ho plénu).

Neni proto jisté, jakf/m zpfisobem budou vypoFédény pfipoml’nky a za'sadnl' pfipomu’nky MC, a
to zejména ty, které odkazuji na rozpory névrhu metropolitm’ho plénu ke spoleénému jedném’
a pro néj zévazné L'Izemné plénovaci dokumentace, anebo ty, jejichi vécné poiadavky byly
podepfeny ustanovenimi platnych ZUR hl. m. Prahy.

2. Zvolené cesta komplexm’, a tedy vécné rozséhlé, aktualizace ZUR hl. m. Prahy vystavuje Prahu
riziku, ie V prflbéhu projednévénl’ aktualizace nebo novh ZUR hl. m. Prahy dojde k mnoha
da|§im rozporfim s nadFazeai sprévm’mi orgény, méstsky'lmi Eéstmi a veFejnostI'. Ty pak budou
mI’t nepFedvidatelné dfisledky jak pro vlastm’ proces pofizovéni aktualizace E. 5 ZUR hl. m. Prahy,
tak i pro poFizovénI’ metropolitnl'ho plénu.

Odfivodném': Uzemi transformaén/p/ochy d) 3.2. Vysoéany 400/2/51 ma’ ve svych k//’Eovych uz/ech
navozanych na stanice metro potencid/ rozvoje ce/oméstsky vyznamnych zafr'zeni pro ku/turu,
obchod, sport a pracovni ph’lefitosti, a tak vce/oméstském méfr’tku pfispét kdosafem’ c170
Strategického p/dnu hl. m. Prahy definovanych v kap. 1.3-A Mésto krdtkych vzda’lenost/ a od/ehé/t
tak zdtéii Uzemf MC Praha 8.

50. MC Praha 8 poiaduje, v névaznosti na sousedni spra’vm’ obvod MC Praha 9, aby ZUR v Uplném
znéni po aktualizaci (”2. 5 pri zapracova’m’ pFipominky 6. 8 doplnila Uzemi adoli Rokytky vézané na
trasu metra B a trasu Vysoéanské radia'ly do syste’mu nadmistnich rozvojovych 05 a stanovila pro
ni jednoznaéné Ukoly pro podrobnéjél’ azemné plénovaci dokumentaci.

Odévodnéni: Udo/I'Rokytkyje Uzemr’m, ve kterém se stfeta’va’ ve/ky poéet vefejnych zdjmd (ochrana
pfirody, koridory dopravnl' infrastruktury, transformace postindustr/d/n/ch u'zem/atp.), je h/ovm'm
pfr'stupn/m koridorem do centra Prahy z vychodu a mo proto vyznamny rozvojovy potenc/dl, a to i
ve vztahu k feéenl’potfeby od/ehéen/ histor/cke’hojddra Prahy a Uzem/ MC Praha 8.

ZA’VEREM

1. Stavebm’ zékon umoifiuje souéasné porizovém’ Uzemniho plénu a aktualizace zésad Uzemniho
rozvoje. Vzhledem krozdI'InY/m méh’tkflm a okruhfim uéastnikfi obou procesfi v§ak nelze
pFedvidat, vjaké podobé bude které L'Jzemné pla’novacn’ dokumentace nakonec dspééné
projednéna. Zérovefi bude nezbytné, aby by! v souladu s platnou podobou ZUR v dobé verejného
projednéni.

Vzhledem k tomu, 2e spoleéné jednéni o névrhu Uzemniho (metropolitm’ho) plénu bylo zahéjeno
pfed dvéma lety, mél tento byt v souladu se ZUR platm’lmi v dobé spoleéného jednéni. K pfijeti
zprévy o uplatfiovéni ZUR hl. m. Prahy doélo ai v prflbéhu vyhodnocovéni spolec‘fného jednéni o
névrhu metropolitm’ho plénu (tj. v prfibéhu zpracovéni mj. stanovisek DO 3 zésadnich pFipominek
a pfipominek MC do pokynfl pro pfepracovém’ névrhu metropolitnl’ho plénu).

Neni proto jisté, jakf/m zpfisobem budou vypoFédény pfipoml’nky a za'sadnl' pfipomu’nky MC, a
to zejména ty, které odkazuji na rozpory névrhu metropolitm’ho plénu ke spoleénému jedném’
a pro néj zévazné L'Izemné plénovaci dokumentace, anebo ty, jejichi vécné poiadavky byly
podepfeny ustanovenimi platnych ZUR hl. m. Prahy.

2. Zvolené cesta komplexm’, a tedy vécné rozséhlé, aktualizace ZUR hl. m. Prahy vystavuje Prahu
riziku, ie V prflbéhu projednévénl’ aktualizace nebo novh ZUR hl. m. Prahy dojde k mnoha
da|§im rozporfim s nadFazeai sprévm’mi orgény, méstsky'lmi Eéstmi a veFejnostI'. Ty pak budou
mI’t nepFedvidatelné dfisledky jak pro vlastm’ proces pofizovéni aktualizace E. 5 ZUR hl. m. Prahy,
tak i pro poFizovénI’ metropolitnl'ho plénu.
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Zpracovatel územního (metropolitního) plánu totiž do okamžiku, kdy bude aktualizace č. S ZÚR

zastupitelstvem hlavního města Prahy vydána (anebo zamítnuta), nebude mít jistou podobu
nadřazené územně plánovací dokumentace, s níž musí být návrh metropolitního plánu v
souladu.

3. Přitom je těžko představitelné, že by zastupitelstvo hlavního města Prahy přijalo Aktualizaci č. S

ZÚR hl. m. Prahy v podobě, jak byla předložena do společného jednání. Tedy aktualizaci zásadně
oslabující ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot hl. m. Prahy, aktualizaci zásadně
oslabující možnosti hl. m. Prahy realizovat klíčové stavby technické a dopravní infrastruktury a
aktualizaci fakticky rezignující na úkol nastavit transparentní pravidla pro dosažení
deklarovaných priorit rozvoje území hl. m. Prahy.

4. Zvolená cesta komplexní aktualizace č .. S ZÚR hl. m. Prahy zásadním způsobem měnící i základní
koncepci uspořádání území Prahy formulované v platných ZÚR hrozí soudním přezkumem, zda

se jedná o aktualizaci ZÚR nebo skrytě o pořízení zcela nových ZÚR, jehož výsledkem, vzhledem k

naprosto nedostatečném věcnému odůvodnění přijatých změn, bude velmi pravděpodobně

zrušení celé aktualizace č. S ZÚR hl. m. Prahy anebo jejích významných částí.

5. Navržená podoba aktualizace č. 5 ZÚR hl: m. Prahy destabilizuje územní rozvoj hl. m. Prahy.

Zpracovatel Uzemniho (metropolitm’ho) plénu totii do okamiiku, kdy bude aktualizace 6. 5 ZUR
zastupitelstvem hlavniho mésta Prahy vyda’na (anebo zamitnuta), nebude mit jistou podobu
nadFazené uzemné pla’novaci dokumentace, snii musi by’t névrh metropolitniho plénu v
souladu.

PFitom je téiko pFedstavitelné, ie by zastupitelstvo hlavm’ho mésta Prahy pFijalo Aktualizaci (‘5. 5
ZUR hl. m. Prahy v podobé, jak byla pFedloiena do spoleéného jednénl'. Tedy aktualizaci zésadné

oslabujici ochranu pfirodnich, kulturnich a civilizaénich hodnot hl. m. Prahy, aktualizaci zésadné
oslabujici moinosti hl. m. Prahy realizovat kII'Eové stavby technické a dopravm’ infrastruktury a
aktualizaci fakticky rezignujici na dkol nastavit transparentni pravidla pro dosaiem’
deklarovanVch priorit rozvoje Ozemi hl. m. Prahy.

Zvolena’ cesta komplexni aktualizace E. .5 ZUR hl. m. Prahy za’sadnim zpfisobem mém’ci i zékladm’
koncepci uspoFa’dénI' lizeml' Prahy formulované v platnf/ch ZUR hrozi soudnim pFezkumem, zda

se jedné 0 aktualizaci ZUR nebo skryté o pofizeni zcela novych ZUR, jehoi vysledkem, vzhledem k
naprosto nedostateéném vécnému odfivodnéni pfijaty'lch zmén, bude velmi pravdépodobné
zru§eni celé aktualizace (‘54 5 ZUR hl. m. Prahy anebo jejl'ch vyznamnych éésti.

Navriena’ podoba aktualizace E. 5 ZUR hl. m. Prahy destabilizuje lizemm' rozvoj hl. m. Prahy.

Zpracovatel Uzemniho (metropolitm’ho) plénu totii do okamiiku, kdy bude aktualizace 6. 5 ZUR
zastupitelstvem hlavniho mésta Prahy vyda’na (anebo zamitnuta), nebude mit jistou podobu
nadFazené uzemné pla’novaci dokumentace, snii musi by’t névrh metropolitniho plénu v
souladu.

PFitom je téiko pFedstavitelné, ie by zastupitelstvo hlavm’ho mésta Prahy pFijalo Aktualizaci (‘5. 5
ZUR hl. m. Prahy v podobé, jak byla pFedloiena do spoleéného jednénl'. Tedy aktualizaci zésadné

oslabujici ochranu pfirodnich, kulturnich a civilizaénich hodnot hl. m. Prahy, aktualizaci zésadné
oslabujici moinosti hl. m. Prahy realizovat kII'Eové stavby technické a dopravm’ infrastruktury a
aktualizaci fakticky rezignujici na dkol nastavit transparentni pravidla pro dosaiem’
deklarovanVch priorit rozvoje Ozemi hl. m. Prahy.

Zvolena’ cesta komplexni aktualizace E. .5 ZUR hl. m. Prahy za’sadnim zpfisobem mém’ci i zékladm’
koncepci uspoFa’dénI' lizeml' Prahy formulované v platnf/ch ZUR hrozi soudnim pFezkumem, zda

se jedné 0 aktualizaci ZUR nebo skryté o pofizeni zcela novych ZUR, jehoi vysledkem, vzhledem k
naprosto nedostateéném vécnému odfivodnéni pfijaty'lch zmén, bude velmi pravdépodobné
zru§eni celé aktualizace (‘54 5 ZUR hl. m. Prahy anebo jejl'ch vyznamnych éésti.

Navriena’ podoba aktualizace E. 5 ZUR hl. m. Prahy destabilizuje lizemm' rozvoj hl. m. Prahy.


