Stanoviska a připomínky uplatněné ke společnému jednání k návrhu změny ÚP SÚ HMP

Z - 1908 / 07
MČ Praha 3, Praha 9, Praha 10, k.ú. Žižkov, Hrdlořezy, Malešice
úsek MO Malešice – Spojovací
řešení průběhu městského okruhu mimo území soukromého areálu, vyplývající úprava původních VPS
z funkce:
nadřazené komunikace celoměstského významu /S1/
sběrné komunikace městského významu /S2/
ostatní dopravně významné komunikace /S4/
čistě obytné /OB/
všeobecně smíšené /SV/
tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/
izolační zeleň /IZ/
lesní porosty /LR/
zeleň městská a krajinná /ZMK/
na funkci:
nadřazené komunikace celoměstského významu /S1/
sběrné komunikace městského významu /S2/
ostatní dopravně významné komunikace /S4/
tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/
nerušící výroby a služeb /VN/
veřejné vybavení /VV/
zeleň městská a krajinná /ZMK/
izolační zeleň /IZ/
lesní porosty /LR/
upřesnění VPS 7/DK/3, 7/DK/9, 7/DK/10, 19/DK/9, 19/DK/10
název org.

1)
23

2)
15

vyjádření

zdůvodnění

dohodovací jednání

Souhlas

Za MČ Praha 3 vznáší pí.starostka připomínku.
MČ byla iniciátorem zpracování návrhu "hruška" pro křižovatku SpojovacíKoněvova-Českobrodská, a podporuje jej. Nicméně v rámci předchozí
projektové přípravy (a také v připomínkování konceptu nového ÚPn)
opakovaně doporučovala variantu tunelového vedení MO v úseku mezi
křižovatkou s Českobrodskou a dále na sever k Balabence.
Návrh změny ale toto řešení vypouští.
Proto jej požadujeme do návrhu buď vrátit, nebo případně zpracovat
odůvodnění, proč je tento úsek v návrhu řešen pouze "povrchově" a zda
takové řešení vyhoví kapacitně.

Městská část
MČ Praha 3, starosta Sp.j.

Dotčené orgány
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Sp.j.
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10

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Sp.j.

9

Hygienická stanice hl.m. Prahy Sp.j.

14

Městská veterinární správa v Praze Státní
veterinární správy Sp.j.

19

MHMP odbor dopravních agend Sp.j.

Bez připomínek

Z dopravního hlediska nemá žádné připomínky.

18

MHMP odbor ochrany prostředí Sp.j.

Souhlas

Jako dotčený orgán hájící zájmy podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny, zák.č. 289/1995 Sb. o lesích, zák.č. 449/2001 Sb. o
myslivosti, zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech, zák. č. 201/2012 Sb. o ochraně
ovzduší a zák.č. 254/2001 Sb. o vodách, to vše v platném znění, vydáváme
toto stanovisko podle staveb. zákona:
s návrhem změny souhlasíme a nemáme připomínky.

17

MHMP odbor památkové péče Sp.j.

20

MHMP odbor RED – oddělení krizového
managementu Sp.j.

4

Ministerstvo dopravy ČR Sp.j.

2

Ministerstvo kultury ČR Sp.j.

6

Ministerstvo obrany ČR Sp.j.

16

Ministerstvo obrany, Agentura
hospodaření s nemovitým majetkem,
odbor územní správy majetku Praha Sp.j.

Souhlas

Na základě ustanovení § 6, odst.1, písm.h) zákona č.222/1999 Sb., o
zajišťování obrany ČR, v plat. znění a resortních předpisů, s návrhem změny
souhlasí.

1

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Sp.j.

5

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sp.j. Bez připomínek

Z hl.využívání nerostného bohatství na zákl. § 15 odst.2 zákona č. 44/1988
Sb. (horní zák.) v plat.zn., a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku
podle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zák.) v plat.zn., vydává MPO ČR
následující stanovisko:
Lokalita změny nezasahuje do ploch výhradních ložisek ve správním obvodu
hl.m.Prahy. Z tohoto hlediska nemají k návrhu připomínky.
Za oblast elektroenergetiky ani za oblast plynárenství a kapalných paliv
nemají připomínky.
Jiné připomínky rovněž nemají.

7

Ministerstvo vnitra ČR Sp.j.

Po prověření u odborných garantů MV ČR sdělujeme, že neuplatňujeme z
hlediska naší působnosti žádné připomínky.

3

Ministerstvo životního prostředí ČR Sp.j.

12

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

13

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

8

Státní pozemkový úřad Sp.j.

11

Státní úřad pro jadernou bezpečnost Sp.j.

3)
152

Bez připomínek

Vybrané orgány a organizace
NET4GAS, s.r.o. Sp.j.

Souhlas

Jako oprávněný investor, jehož se změna přímo dotýká, po obdržení návrhu
změny ÚP k připomínkování od MPO ČR zasíláme vyjádření s přílohami,
které se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Je
vydáváno ve smyslu zák.č.458/2000 Sb. a zák.č.183/2006 Sb.
Podmínky:
Str. 2 z 3

1. Do přiložené situace jsme informativně zakreslili trasu stávajících inž.sítí
ve správě NET4GAS, s.r.o., digitální data dotčených podzemních zařízení je
možné si vyžádat.
2. Ustanovením § 68 odst.(2) písm.g) energetic.zákona je pro
telekomunikační síť stanoveno ochranné pásmo 1m kolmé vzdálenosti od
půdorysu kabelu na obě strany.
3. Každý zásah do ochr. a bezpeč.pásma musí být projednán s naším
útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě.
4. S návrhem změny souhlasíme a požadujeme do ÚP zahrnout tyto
podmínky:
- v zájmovém území S2 (žluté) se nachází trasa optického a metalického
kabelu Telekomunikační sítě NET4GAS, s.r.o.
- jakákoliv stavební činnost v ochr.pásmu této sítě dle zák.č.458/2000 Sb.t.j.4m na obě strany - musí být schválena jejich společností,
- splnit další konkrétní podmínky pro stavební činnost v území (vytýčení
kabelových tras, přítomnost jimi pověřeného pracovníka, nepřípustnost
změny výšky terénu nad kabel.trasou, pravidla pro přejezdy kabelů během
výstavby a pro měření prováděná před a po skončení prací na náklady
investora)
- bezpodmínečně je nutné dodržovat zákon č.458/2000 Sb. a ČSN 73 6005.
Toto vyjádření má pouze informativní charakter a není podkladem pro vydání
ÚR.

4)

Ostatní podněty

300

IPR Sp.j.

Nesouhlas

S pořizováním a tím i s návrhem změny nesouhlasíme.
Odůvodnění:
- Předmětem změny je nové vymezení budoucí mimoúrovňové křižovatky
Městského okruhu (MO) s Jarovskou spojkou a Českobrodskou ulicí v území
mezi Jarovem a Hrdlořezy.
- Trasu MO v platném územním plánu hl.m.Prahy (ÚP), se kterou je změnou
vymezená křižovatka koordinována, nelze v současné době považovat za
stabilizovanou. MO na východě Prahy byl posouzen v rámci procesu EIA ve
variantách odlišných od platného ÚP.
- Při zohlednění výsledků procesu EIA na východní část MO je jeho
stabilizace a další příprava chybějící (východní) části MO podmíněna
změnou platného ÚP, případně projednáním a schválením nového
(Metropolitního) ÚP.
- Změny v křižovatce v oblasti Jarova a Hrdlořez nelze řešit bez kontextu
celé trasy Městského okruhu.

37

MČ Praha 17, starosta Sp.j.

Souhlas

Rada MČ bere usnesením č.000092/2016 na vědomí možnost uplatnit do
8.4.2016 připomínky.

5)
6)

Návrh pořizovatele
Doplněk návrhu
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