Informativní seznam stanovisek a připomínek k návrhu celoměstsky významné změny ÚP SÚ HMP a vyhodnocení této změny na udržitelný
rozvoj území v rámci veřejného projednání

Z 2835 / 00
MČ Praha - Dubeč, k.ú. Dubeč, MČ Praha 22, k.ú. Hájek u Uhříněvsi , MČ Praha 22, k.ú. Uhříněves
lokalita mezi Netluky a ulicí Přátelství/Kutnohorská
komunikační propojení Pražský okruh-Přátelství/Kutnohorská - změna časového horizontu a upřesnění vymezení koridoru trasy
z: izolační zeleň /IZ/, lesní porosty /LR/, lesní porosty /LR/ sběrné komunikace městského významu /S2/ , louky, pastviny /NL/, louky, pastviny /NL/ sběrné komunikace městského
významu /S2/ , nerušící výroby a služeb s kódem míry využití území F /VN-F/, orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/, orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ sběrné
komunikace městského významu /S2/ , ostatní dopravně významné komunikace /S4/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/ sběrné komunikace městského významu /S2/ ,
sběrné komunikace městského významu /S2/, sloužící oddechu /SO/, sloužící oddechu /SO/ sběrné komunikace městského významu /S2/ , sportu /SP/, vodní toky a plochy,
plavební kanály /VOP/, vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/ sběrné komunikace městského významu /S2/ , zeleň městská a krajinná /ZMK/, zeleň městská a krajinná /ZMK/
sběrné komunikace městského významu /S2/, vymezení ÚSES /USES/
na: izolační zeleň /IZ/, louky, pastviny /NL/, ostatní dopravně významné komunikace /S4/, sběrné komunikace městského významu /S2/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, vymezení
ÚSES /USES/
VPS: upřesnění rozsahu VPS 120|DK|51, VPS 32|DK|51 se ruší a nahrazuje návrhem nové VPS XX|DK|51 Uhříněves - komunikační propojení Pražský okruh Přátelství/Kutnohorská
název org.

1)
2)
15

vyjádření

zdůvodnění

dohodovací jednání

Bez připomínek

HSHMP uvádí, že k uvedenému záměru zůstává v
platnosti stanovisko č. j. HSHMP 57375/2016 ze dne
11. 1. 2017:

Městská část
Dotčené orgány
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

10

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

9

Hygienická stanice hl.m. Prahy

Předložený upravený návrh změny Z 2835/00 ÚP
SÚ hl. m. Prahy ÚP předpokládá vyčlenění funkční
plochy orná půda, plochy pro pěstování zeleniny
/OP/, sběrné komunikace městského významu /S2/ výhled, zeleň městská a krajinná /ZMK/, louky a
pastviny /NL/, vodní toky a plochy, plavební kanály
/VOP/, oddechu /SO/, lesní porosty /LR/, ostatní
dopravně významné komunikace /S4/, sběrné
komunikace městského významu /S2/ a ÚSES na
plochy sběrné komunikace městského významu
/S2/, ÚSES a VPS. Předpokládaný rozsah změn je 1
254 136 m2 a souvisí s plánovaným komunikační
propojením Pražský okruh – Přátelství a je
akceptovatelný.
Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví
upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických
limitů hluku definovaných zákonem a nařízením
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění
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pozdějších předpisů, ve všech chráněných
prostorech a to jak ze stacionárních zdrojů hluku (v
součtu), tak z jednotlivých druhů dopravy.
14

Městská veterinární správa v Praze Státní
veterinární správy

19

MHMP odbor dopravních agend

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:
Bez připomínek.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Bez připomínek

Z hlediska lesů a lesního hospodářství:
Bez připomínek.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Souhlas

Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů:
Podkladem pro toto vyjádření je návrh vydání
celoměstsky významné změny Z 2835/00 územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy,
stanovisko příslušného úřadu podle§ 10g zákona č.
100/2001 Sb. k této změně a návrh veřejné vyhlášky
o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné
změny Z 2835/00 a o veřejném projednání
vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj
území, stanoveném na 27. 11. 2017. Předmětem
předložené žádosti je oznámení o zahájení řízení o
vydání celoměstsky významné změny Z 2835/00
územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů
změny na udržitelný rozvoj území, spočívající v
náhradě územní rezervy pro komunikační propojení
ulice Přátelství se SOKP, stavba 511 upřesněnou
trasou tohoto propojení v návrhové části platného
územního plánu. Komunikační propojení bude
tvořeno dvoupruhovou místní komunikací o přibližné
délce 3 km a je určeno pro odlehčení tranzitní
dopravy na stávající ulici Přátelství a přilehlých
komunikací v Uhříněvsi. Pro další projednávání byla
vybrána varianta A, jejíž trasa je situována ve
vzdálenější poloze od přírodní památky a
regionálního biocentra v nivě Říčanského potoka.
Podél celého úseku nové komunikace, na obou
jejích stranách, jsou navrženy pásy izolační zeleně.
Pro společné řízení, vedené pro variantní řešení
návrhu celoměstsky významné změny Z 2835/00
územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy, byl vypracován základní podkladový materiál
- Vyhodnocení vlivu územně plánovací
dokumentace na udržitelný rozvoj území. Vzhledem
k tomu, že v uvedeném vyhodnocení nebyl
posouzen vliv komunikačního propojení na kvalitu
ovzduší modelovými výpočty rozptylové studie (vliv
byl pouze okomentován), orgán ochrany ovzduší
OCP MHMP ve svém vyjádření v rámci společného
řízení požadoval v následném stupni projektové
dokumentace provést vyhodnocení výsledné
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varianty modelovými výpočty rozptylové studie.
Orgán ochrany ovzduší dále souhlasil s návrhem
izolačních pásů zeleně a konstatoval, že
navrhované opatření je v souladu s Programem
zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Praha CZ01. Rovněž upozornil, že se navrhované izolační
pásy mohou stát součástí kompenzačních opatření.
Na případnou aplikaci kompenzačních opatření má
vliv výše imisních pozaďových koncentrací
sledovaných škodlivin a výše imisních příspěvků,
zjištěných modelovými výpočty rozptylové studie. V
případě nutnosti přijetí kompenzačních opatření
bude nezbytné vypracovat studii k eliminaci imisních
příspěvků sledovaných škodlivin z provozu
komunikačního propojení, která bude obsahovat
konkrétní návrh výsadby dřevin včetně posouzení
dostatečnosti navrhovaných opatření, a to
nejpozději v rámci projektové přípravy k územnímu
řízení. OCP MHMP souhlasí s návrhem celoměstsky
významné změny Z 2835/00 územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy, upozorňuje
však, že v rámci další projektové přípravy musí být
respektovány výše uvedené požadavky.
18

MHMP odbor ochrany prostředí

Souhlas

Z hlediska ochrany přírody a krajiny:
K návrhu celoměstsky významné změny Z 2835/00
jsme se v minulosti již vyjadřovali – včetně výběru
varianty „A“. S návrhem změny souhlasíme bez
připomínek.

18

MHMP odbor ochrany prostředí

Souhlas

Z hlediska ochrany vod:
K návrhu celoměstsky významné změny Z 2835/00
jsme se v minulosti již vyjadřovali, a to pro obě
zvažované varianty „A“ a „B“. Usnesením
Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 29/57 ze dne
14. 9. 2017 byl pro další fázi projednávání schválen
výběr varianty „A“. V našich předchozích
vyjádřeních jsme zmiňovali nejvýznamnější možné
impakty trasy komunikačního propojení, zejména s
ohledem na průchod nivou Říčanského a
Netluckého potoka a lokalizací trasy v záplavovém
území a jeho aktivní zóně. Stavba může být
považována za nezbytnou stavbu dopravní
infrastruktury, která je v aktivní zóně přípustná za
předpokladu současně provedených patření
vedoucích k minimalizaci vlivů stavby na povodňové
průtoky. Taková opatření však nejsou úlohou
územně plánovací dokumentace, ale budou
posuzována v rámci technického řešení stavby jako
takové v dalších stupních přípravy projektu. Tím, že
se upustilo od varianty „B“, není třeba se zabývat
možnou kolizí trasy komunikace se stávající
čistírnou odpadních vod Výzkumného ústavu
živočišné výroby, v.v.i. Z hlediska ochrany vod
souhlasíme s navrženou celoměstsky významnou
změnou s tím, že technické řešení stavby a její
dopady na vodohospodářské zájmy posoudíme v
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rámci navazujících projednávání záměru.
17

MHMP odbor památkové péče

20

MHMP odbor RED – oddělení krizového
managementu

4

Ministerstvo dopravy ČR

2

Ministerstvo kultury ČR

16

Ministerstvo obrany - Odbor ochrany
územních zájmů a řízení programů
nemovité infrastruktury Praha

172

Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad

6

Ministerstvo obrany ČR

1

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

5

Souhlas

Ministerstvo obrany – Česká republika souhlasí s
vydáním „Změny Z – 2835/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy.“

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Bez připomínek

Oblast ochrany a využití nerostných surovin
Předmětem změny Z 2835/00 ÚPSÚ HMP je návrh
komunikačního propojení Pražský okruh – Přátelství
(Kutnohorská). Jelikož trasa na vržené komunikace
neprochází žádnými dobývacími prostory, ložisky
nerostů ani chráněnými ložiskovými územími,
nemáme k návrhu změny Z 2835/00 z hlediska
ochrany a využívání nerostného bohatství
připomínky.

5

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Bez připomínek

Oblast elektroenergetiky
K částem řešení změny Z 2835/00 ÚPSÚ HMP,
které byly od společného jednání změněny,
nemáme žádné připomínky.

5

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Jiné

Oblast plynárenství a kapalných paliv
Navrhovaná dopravní komunikace kříží trasy VTL
plynovodů č. 238 DN 100 Uhříněves – Netluky a
dále č. 234 DN 200 – přívod k VTL regulační stanici
č. 354 Uhříněves – Sempra (poblíž této regulační
stanice, umístěné na pozemcích p. č. 1580/6, 7, 8,
k.ú. Uhříněves u ul. Bečovská). Pro další přípravu
projektové dokumentace a realizaci je nutné
respektovat ochranná a bezpečnostní pásma
veškerých plynárenských zařízení ve smyslu §§ 68
a 69 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
Konkrétní podmínky stanoví provozovatel distribuční
soustavy k dokumentaci stavby, zpracované v
souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném
znění, v rámci příslušného stupně povolovacího
řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

5

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Bez připomínek

K vyhodnocení vlivů této změny na udržitelný rozvoj
území
Ke způsobu vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj
území nemáme výhrady, či připomínky.
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7

Ministerstvo vnitra ČR

3

Ministerstvo životního prostředí ČR

12

Obvodní báňský úřad pro území hl.m.
Prahy a kraje Středočeského

13

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

8

Státní pozemkový úřad - Krajský
pozemkový úřad pro hl. m. Prahu

11

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

3)
162

Souhlas

Souhlasíme s výběrem varianty A předkládané
změny, zejména z důvodu vedení trasy
komunikačního propojení ulic Přátelství/Kutnohorská
– Pražský okruh ve větší vzdálenosti od obytné
zástavby. V rámci další fáze projektové přípravy
staveb požadujeme vycházet z aktuálně platného
Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace
Praha – CZ01 (dále jen „Program“), jenž nabyl
účinnosti dne 13. 6. 2016.
Podle opatření AB1 „Realizace páteřní sítě
kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu“
tohoto Programu se doporučuje dobudování
Pražského okruhu, aby došlo ke snížení imisní
zátěže v aglomeraci Praha. V rámci umisťování
nových komunikací v lokalitách, kde dochází k
překračování imisních limitů, se dle Programu
uplatňují přísnější podmínky pro povolování záměrů,
aby nedocházelo k nežádoucímu zvyšování imisní
zátěže. Je tedy nutné realizovat co nejvíce opatření,
která zajistí, že v obytné zástavbě nedojde ke
zhoršení imisní zátěže v porovnání s výchozím
stavem (vedení trasy v dostatečné vzdálenosti od
obytné zástavby a cenných ekosystémů, splnění
hlukových limitů, zmírňující opatření ve formě
výsadby izolačních pásů zeleně, pravidelného
čištění vozovky apod.). V souvislosti se skutečností,
že v dotčeném území dochází dle pětiletých
koncentrací z let 2011 – 2015 k překračování
ročního imisního limitu pro benzo(a)pyren,
podotýkáme, že přirozenou podmínkou je takové
vedení a technické řešení komunikace, které zajistí
nepřekročení imisních limitů vlivem jejich provozu.

Vybrané orgány a organizace
Česká geologická služba - Geofond ČR

Jiné

1) Přímo na dotčeném území se nenacházejí žádné
významné geologické lokality, ani poddolovaná či
sesuvná území. V blízkosti (cca 800–1 000 metrů
severně od navrhované změny Z 2835/00 ÚP SÚ
HMP) se však nachází významná a chráněná
geologická lokalita s cenným výchozem řevnických
křemenců (svrchní ordovik, sandbian) a s
diskordantně nasedajícími slepenci peruckokorycanského souvrství (svrchní křída, cenoman) –
PP Rohožník a lom v Dubči
(http://lokality.geology.cz/216;http://envis.praha
mesto.cz/rocenky/CHRUZEMI/cr2_cztx/CHU62.htm)
. Tato lokalita by žádnou z variant navrhovaných
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změn neměla být dotčena. ČGS však považuje za
povinnost na ni upozornit, stejně jako na
společenskou i vědeckou potřebu plného
respektování jejího ochranného statutu, platného
plánu péče i ochranné zóny, a to v rámci veškerých
současných i budoucích aktivit v oblasti. Lokalita je
navíc součástí přírodního parku Říčanka, který
předmětnou změnou naopak zcela jistě dotčen bude
(viz též velmi detailní a věcně velmi přesné
připomínky MHMP, odboru ochrany prostředí
uvedené pod č. 18, str. 2–10, dostupné na adrese
http://servis.prahamesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hm
p/Z2835/SPJ/pripominky_info_Z%202835.pdf). V
tomto ohledu odkazujeme na nezbytná další jednání
s orgány ochrany přírody a místní správy.
162

Česká geologická služba - Geofond ČR

Bez připomínek

2) Z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin
nemá ČGS připomínky.

162

Česká geologická služba - Geofond ČR

Bez připomínek

Česká geologická služba sděluje Magistrátu
hlavního města Prahy, že kromě výše uvedených
skutečností neuplatňuje k zahájení řízení o vydání
celoměstsky významné změny Z 2835/00 ÚP SÚ
HMP a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů
změny na udržitelný rozvoj území další připomínky.

131

Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

Bez připomínek

V rámci řízení o vydání změny Z 2835/00 Územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a
veřejného projednání vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území (VVURÚ) sdělujeme, že k
návrhu předmětné změny i k dokumentaci VVURÚ
nemáme námitky ani připomínky.

154

Kolektory Praha, a.s.

Bez připomínek

Vzhledem k plánované trase elektrické distribuční
soustavy a dalšího technického vybavení
doporučujeme v dalších stupních projektové
přípravy uvažovat s prodloužením kolektorové sítě
až za plánovanou dopravní stavbu (viz příloha
tohoto vyjádření), čímž by bylo zajištěno křížení
dopravní trasy s trasami technického vybavení.
Dále sdělujeme, že k předložené celoměstsky
významné změně nemáme připomínek.

130

MHMP odbor rozvoje a financování
dopravy

Souhlas

Odbor rozvoje a financování dopravy nemá v této
věci žádné námitky a s předloženým oznámením
souhlasí.

126

MHMP odbor strategických investic

Souhlas

S předloženou variantou A, která respektuje
„Technickou studii v rozsahu pro zpracování
Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č.
100/2001 Sb. pro stavbu č. 42823 (3) Propojovací
komunikace Kutnohorská-SUKP“, zpracovatel spol.
BOMART spol. s r.o. a DIPRO spol. s r.o. z 11/17
OSI souhlasí.

134

Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v hl.m. Praze

Bez připomínek

Změna č. Z 2835/00 (k. ú. Uhříněves, Hájek u
Uhříněvsi, Dubeě) - Pražský okruh
Lokalita mezi Netluky a ulicí Přátelství/Kutnohorská.
Navrhovaná změna je možná. Plocha vymezená
změnou je situována v území bez plošné památkové
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ochrany, navrhovaná změna nezasahuje do zájmů
památkové péče.
Odůvodnění (zákonné a jiné závazné předpisy):
Danou věc ve stupni návrhu NPÚ ÚOP PR
vzhledem k jejímu umístění akceptoval již v roce
2013 (viz NPÚ – 311/67887/2013).
Ochrana archeologického dědictví (část třetí Zákona
č. 20/1987):
Celé území Prahy (kromě ploch prokazatelně
prozkoumaných či zničených) je třeba ve smyslu §
22 Zákona č. 20/1987 považovat za „území s
archeologickými nálezy“. Pro případné stavebníky z
toho plynou povinnosti a omezení blíže
specifikované zákonem, především ochrana
nemovitých kulturních památek archeologické
povahy a umožnění archeologického výzkumu.
152

NET4GAS, s.r.o.

Jiné

1. Do přiložené situace jsme Vám informativně
zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve
správě NET4GAS, s.r.o.
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NET4GAS, s.r.o.

Jiné

2. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c)
energetického zákona je pro uvedené stávající
plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a
bezpečnostní pásmo na:
• 100 m pro DN 300,
150 m pro DN 500,
• 200 m pro DN 700 kolmé vzdáleností od půdorysu
plynovodu na obě strany.
Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického
zákona je ochranné pásmo kabelových rozvodů
protikorozní ochrany 1 m od půdorysu kabelu na
obě strany.
Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického
zákona je pro telekomunikační sítě stanoveno
ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od
půdorysu kabelu na obě strany.

152

NET4GAS, s.r.o.

Jiné

3. Na WEB portálu http://Dortal.Qeostore.cz/uaD/
jsou pro pořizovatele územně analytických podkladů
k dispozicí aktuální údaje o území.
V případě, že potřebujete nové přístupové údaje,
zažádejte sí o ně na adrese: data@net4aas.cz.
Data na webovém portále jsou vždy aktuální.
Pasport č. 1 (údaje o území) se stahuje společně s
daty. Stažením dat pořizovatel ÚAP bere na vědomí,
že data použije výhradně pro potřeby ÚAP a při
zapracování těchto dat do návrhu nové úplné
aktualizace územně analytických podkladů nedojde
k jejich změně.
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NET4GAS, s.r.o.

Jiné

4. Upozorňujeme, že umisťování staveb v
bezpečnostním pásmu plynových zařízení je dle §
69 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v
platném znění, podmíněno předchozím vydáním
písemného souhlasu provozovatele.

152

NET4GAS, s.r.o.

Jiné

5. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního
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pásma musí být projednán s naším útvarem pro
každou plánovanou akci jednotlivě.
152

NET4GAS, s.r.o.

Jiné

6. Upozorňujeme, že záměry řešené změnou č.
Z2835/00 kříží optický kabel a VTL plynovod nad 40
barů DN 700. Požadujeme zaslat ke schválení
projektovou dokumentaci ke všem záměrům, které
zasahují do bezpečnostních a ochranných pásem
naších zařízení.

152

NET4GAS, s.r.o.

Bez připomínek

7. K celoměstsky významné změně Z2835/00
nemáme připomínky ani námitky.

164

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní
Vltava

Jiné

Záměr v dotčené lokalitě bude proveden v souladu
se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zejména upozorňujeme na
ustanovení §67.
Upozorňujeme:
Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem
povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy
[ustanoveni § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
věznění pozdějších předpisů] bylo pro danou lokalitu
vydáno opatření k dosažení cílů dle Národního
plánu Povodí Labe ID:
HSL209101 -Sanace starých ekologických zátěží vypouštění do podzemních vod, (LA100203), (typLO
B)
HSL210001 - Staré ekologické zátěže, (LA100243),
(typLO B)
CZE212001 - Obnova přirozených koryt vodních
toků, (typLO C), nositel opatření MŽP ve spolupráci
s MZE (a správci toků)
CZE212002 - Zprůchodnění říční sítě (typLO C)

153

PRE distribuce, a.s.

Jiné

V řešené oblasti se nachází záměr PREdistribuce,
a.s. na výstavbu vedení 110 kV a distribuční vedení
22 kV.
Okružní dvojité vedení 110 kV kolem Prahy tvoří
základní páteř sítě PREdistribuce,a.s., toto venkovní
vedení má vysokou důležitost pro zajištění
spolehlivé dodávky elektrické energie pro hl. m.
Prahu. Distribuční vedení 22 kV pak zajišťuje rozvod
elektrické energie
k jednotlivým distribučním transformačním stanicím,
odkud jsou zásobování jednotliví zákazníci v
dotčené oblasti.
Vzhledem k důležitosti tohoto záměru a těchto
venkovních vedení v celkovém konceptu napájení
hl. m. Prahy považujeme za nezbytné, aby byly
projekční práce s námi konzultovány.
Případné přeložky stávajících energetických
zařízení budou řešeny v souladu s §47 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Jakékoli přeložky energetického zařízení v majetku
PREdistribuce, a.s. a na území hl. m. Prahy musí
být projednány s PREdistribuce, a.s.
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Veškeré náklady spojené s přeložením
energetických zařízení hradí žadatel přeložení.
141

4)

Technická správa komunikací hl.m. Prahy
- příspěvková organizace

Bez připomínek

Sdělujeme Vám, že k návrhu na vydání celoměstsky
významné změny Z 2835/00 ÚP SÚ HMP a k
vyhodnocení vlivu této změny na udržitelný rozvoj
území, o jehož projednávání jste nás informovali
dopisem čj. MHMP 1551472/2017, resp. S-MHMP
1551472/2017, ze dne 9. 10. 2017 nemáme
připomínek.

Ostatní podněty
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