Příloha č. 3 k návrhu opatření obecné povahy č. ...

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhu územního opatření o stavební uzávěře
pro stavbu č. 520 Březiněves - Satalice Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy)
název organizace

ID vyjádření

obsah vyjádření

vyhodnocení

Ústřední správní úřad ve věcech územního plánování:
1.

Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR

MMR – 2456/2019-81-1

Ministerstvu není známo ustanovení zákona, kterým by bylo Vzato na vědomí.
stanoveno, že je dotčeným orgánem při projednání opatření
obecné povahy „územní opatření o stavební uzávěře“, a proto
konstatuje, že není příslušné k uplatnění stanoviska k návrhu
opatření obecné povahy- územnímu opatření o stavební
uzávěře.

Ústření správní úřady (dotčené orgány):
2.
3.
4.

Ministerstvo kultury
Ministerstvo životního
prostředí
Ministerstvo dopravy

97/2019-910-UPR/2

Doprava drážní:
Stavba č. 520 Pražského okruhu kříží železniční trať č. 70, pro
kterou je zpracovávána studie proveditelnosti Praha – Mladá
Boleslav – Liberec, v rámci které se řeší možné zdvoukolejnění
dílčích úseků, elektrizace a úpravy železničních stanic a
zastávek. Z hlediska výhledových záměru se zpracovává Studie
proveditelnosti nového železničního spojení Praha – Drážďany,
jejíž navrhovaná trasa také kříží stavbu č. 520. Tyto záměry
nesmí být opatřením o stavební uzávěře znemožněny, a proto
požadují o výjimku ze stavební uzávěry pro tyto drážní stavby.
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Požadované výjimce ze stavební uzávěry pro uvažované
drážní stavby nelze vyhovět. Bez znalosti rozsahu a
lokalizace obou staveb by tato výjimka mohla být
v rozporu se sledovaným účelem stavební uzávěry.
Územní opatření o stavební uzávěře uvažované drážní
stavby neznemožní. Po předložení a posouzení
dokumentace obou drážních staveb může být podle čl.
III tohoto územního opatření o stavební uzávěře
povolena výjimka ze stavební uzávěry, jestliže
uvažované drážní stavby neohrozí účel stavební
uzávěry.
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Ministerstvo dopravy

97/2019-910-UPR/2

Z hlediska silniční dopravy byl rozsah návrhovaného opatření
obecné povahy - územního opatření o stavební uzávěře pro
stavbu č. 520 Pražského okruhu (SOKP) porovnán se soupisem
dotčených parcel v rámci technické studie "Silniční okruh
kolem Prahy - úsek 520 Březiněves - Satalice" (Pragoprojekt,
05/2018).
Byly zjištěny následující nesrovnalosti, které ministerstvo
požaduje v rámci návrhu opatření obecné povahy pro veřejné
projednání opravit resp. doplnit.

Připomínce se vyhovuje.
Uvedené pozemky nebyly v původním návrhu rozsahu
stavební uzávěry dotčeny a proto nebyly uvedeny v
sezamu dotčených pozemků. Na základě připomínky
byl návrhovaný rozsah stavební uzávěry uveden do
souladu s poslední platnou dokumentací, kterou je
„SOKP úsek 520 Březiněves – Satalice, Technická
studie“, Pragoprojekt a.s., 05/2018. Soutisk stavební
uzávěry a technické studie poskytla státní příspěvková
organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR.

- stavební uzávěra platí i v k.ú. Kyje, kde je dotčen pozemek

Stavbou dotčená část uvedeného pozemku byla
parc. č. 2830/1 ve vlastnictví SŽDC, s.o. (způsob využití: dráha), zahrnuta do územní navrhované stavební uzávěry.

- ve výčtu dotčených pozemků v rozsahu listu č. 38 došlo ke
sloučení k.ú. Satalice a k.ú. Horní Počernice do tabulky pouze
pro k.ú. Satalice,

- ve výčtu dotčených pozemků pro k.ú. Ďáblice chybí pozemek
p.č. 1622/27 (způsob využití ZPF), v soukromém vlastnictví,

- ve výčtu dotčených pozemků pro k.ú. Miškovice chybí
pozemek p.č. 330/59 (způsob využití ZPF), v soukromém
vlastnictví,
- ve výčtu dotčených pozemků pro k.ú. Vinoř chybí pozemek
p.č. 1542/6 (způsob využití ZPF), ve vlastnictví hl. m. Prahy.

4.

Ministerstvo dopravy

97/2019-910-UPR/2

Z hlediska letecké a vodní dopravy nemají k územnímu
opatření o stavební uzávěře připomínky, neboť nejsou
dotčeny jimi sledované zájmy.
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Byla provedena změna členění Seznamu pozemků a
staveb dotčených územním opatřením o stavební
uzávěře (příloha č. 2 opatření obecné povahy). Seznam
je nově členěn podle katastrálních území, kde jsou u
jednotlivých pozemků uvedeny čísla mapových listů na
kterých jsou tyto pozemky zobrazeny. Tímto byla
uvedená chyba odstraněna.
Stavbou dotčená část uvedeného pozemku byla
zahrnuta do územní navrhované stavební uzávěry.
Stavbou dotčená část uvedeného pozemku byla
zahrnuta do územní navrhované stavební uzávěry.
Stavbou dotčená část uvedeného pozemku byla
zahrnuta do územní navrhované stavební uzávěry.

Vzato na vědomí.
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5.

Ministerstvo průmyslu
a obchodu

MPO 8220/2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu, jako dotčený orgán ochrany Vzato na vědomí.
a využívání nerostného bohatství, s návrhem územního
opatření o stavební uzávěře pro stavbu č. 520 Pražského
okruhu souhlasí bez připomínek.

6.
7.

Ministerstvo obrany ČR
Ministerstvo vnitra

MV-15014-7/OSM-2019

Ministerstvo vnitra ČR sdělilo, že se v lokalitě stavby č. 520
Březiněves - Satalice Pražského okruhu nenachází území
vymezené Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu § 175 odst. 1
stavebního zákona.

Vzato na vědomí.

8.

Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad
pro hl. m. Prahu
HSHMP 03594/2019

Zahájení řízení o návrhu územního opatření o stavební
uzávěře bere na vědomí.

Vzato na vědomí.

V plánované lokalitě k.ú. Ďáblice na sousedních pozemcích
této uzávěry p. č. 1608/9 a 1608/68 je v souvislosti s
dostavbou Pražského okruhu plánována výstavba hasičské
stanice HZS hl. m.Prahy.

Vzato na vědomí.
Uvedené pozemky se nacházejí mimo územní zasažené
navrhovanou stavební uzávěrou.

Dotčené orgány:
9.

Hygienická stanice hl. m.
Prahy

10. Hasičský záchranný sbor hl. HSAA – 144-15/2019
m. Prahy

11. Státní úřad pro jadernou
bezpečnost
12. Obvodní báňský úřad pro
území hl. m. Prahy a kraje
Středočeského
13. Státní energetická inspekce
ČR,
územní inspektorát pro hl.
m. Prahu
14. Městská veterinární správa
v Praze
Státní veterinární správy
15. Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR
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16. Ministerstvo obrany ČR,
Odbor ochrany územních
zájmů a řízení programů
nemovité infrastruktury
Praha
17. Ministerstvo obrany ČR,
Vojenský lesní úřad

106764/2019-1150-OÚZPHA

Souhlasné stanovisko.
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území
Ministerstva obrany.

Vzato na vědomí.

SpMO 7847/2019-4707/2

Nemá k návrhu opatření obecné povahy - územní opatření o
stavební uzávěře nemá žádné námitky a s návrhem souhlasí.

Vzato na vědomí.

18. MHMP
odbor památkové péče

MHMP 296306/2019

Návrh opatření obecné povahy - územní opatření o stavební
uzávěře projednání s MHMP OPP ve správním řízení
nepodléhá.
Opatření se dotýká nemovitosti na parc. č. 448 v k.ú.
Třeboradice, která je nemovitou kulturní památkou
"Výklenková kaplička" r.č. ÚSKP 41288/1-2011.
Mimo uvedenou nemovitou památku se v řešeném území
nenacházejí žádné další nemovité kulturní památky a řešené
území nepodléhá plošné památkové ochraně. Jedná se o
území s archeologickými nálezy, ve kterém má stavebník již od
doby přípravy případné stavby oznamovací povinnost vůči
archeologickému ústavu Akademie věd ČR.

Vzato na vědomí.
Podle ustanovení § 97 odst. 1 stavebního zákona nelze
územním opatřením o stavební uzávěře omezit nebo
zakázat udržovací práce, takže případná údržba, oprava
nebo rekonstrukce kapličky bude po schválení a vydání
návrhu územního opatření o stavební uzávěře možná.

19. MHMP
odbor ochrany prostředí

MHMP 153786/2019

Z hlediska lesů a lesního hospodářství nemá k navržené
stavební uzávěře a jejímu rozsahu připomínky.

Vzato na vědomí.

19. MHMP
odbor ochrany prostředí

MHMP 153786/2019

Z hlediska nakládání s odpady:
Vzato na vědomí.
K předloženému návrhu opatření obecné povahy nemá žádné
připomínky.
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19. MHMP
odbor ochrany prostředí

MHMP 153786/2019

Z hlediska ochrany ovzduší nemají zásadní připomínky ke
Vzato na vědomí.
stavební uzávěře a jejímu rozsahu pro stavbu č. 520 Pražského
okruhu.
Připomínají, že v rámci projektové přípravy stavby bude
nezbytné provést vyhodnocení jejího provozu a výstavby na
kvalitu ovzduší modelovými výpočty rozptylové studie a toto
vyhodnocení projednat s příslušnými orgány ochrany ovzduší.

19. MHMP
odbor ochrany prostředí

MHMP 153786/2019

Z hlediska ochrany přírody a krajiny nemají ke stavební
uzávěře a jejímu rozsahu zásadní připomínky.
V rámci další projektové přípravy bude nezbytné posoudit
soulad předmětné stavby s jimi hájenými zájmy.

Vzato na vědomí.

19. MHMP
odbor ochrany prostředí

MHMP 153786/2019

Z hlediska ochrany vod:
K opatření obecné povahy - územní opatření o stavební
uzávěře pro stavby SOKP č. 520 nemají připomínky.

Vzato na vědomí.

20. MHMP
odbor dopravních agend
21. MHMP
odbor bezpečnosti,
oddělení krizového
managementu
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Ředitelství silnic a dálnic ČR 1030-ŘSD-19-11110

Předložený návrh rozsahu území dotčeného stavební uzávěrou
byl porovnán se soupisem dotčených parcel v rámci technické
studie "Silniční okruh kolem Prahy - úsek 520 Březiněves Satalice" (Pragoprojekt, 05/2018) a byly zjištěny následující
nesrovnalosti:
- stavební uzávěra platí i v k.ú. Kyje, kde je dotčen pozemek
parc. č. 2830/1 ve vlastnictví SŽDC, s.o. (způsob využití: dráha),
- ve výčtu dotčených pozemků v rozsahu listu č. 38 došlo ke
sloučení k.ú. Satalice a k.ú. Horní Počernice do tabulky pouze
pro k.ú. Satalice,
- ve výčtu dotčených pozemků pro k.ú. Ďáblice chybí pozemek
p.č. 1622/27 (způsob využití ZPF), v soukromém vlastnictví,
- ve výčtu dotčených pozemků pro k.ú. Miškovice chybí
pozemek p.č. 330/59 (způsob využití ZPF), v soukromém
vlastnictví,
- ve výčtu dotčených pozemků pro k.ú. Vinoř chybí pozemek
p.č. 1542/6 (způsob využití ZPF), ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Uvedené nesrovnalosti požadují v rámci návrhu opatření
obecné povahy pro veřejné projednání opravit, resp. doplnit.

Přípomínka je shodná s připomínkou Ministerstva
dopravy z hlediska silniční dopravy.
Připomínce se vyhovuje.
Rozsah navrhované stavební uzávěry byl na základě
podkladů poskytnutých Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
uveden do souladu s poslední platnou dokumentací,
podle které budou uvedené pozemky územním
opatřením o stavební uzávěře dotčeny. Chyba v členění
seznamu pozemků a staveb dotčených územním
opatřením o stavební uzávěře byla odstraněna změnou
v členenění dle katastrálních území.

Ředitelství silnic a dálnic ČR 1031-ŘSD-19-11110

Po vyhotovení soutisku předloženého návrhu opatření obecné
povhy o stavební uzávěře a technické studie pro oznámení EIA
pro předmětnou stavbu, je zřejmé že obě dokumentace
nejsou vzájemně v souladu. Uvedené nesrovnalosti požadují v
rámci návrhu opatření obecné povahy pro veřejné projednání
uvést do souladu s poslední platnu dokumentací, kterou je
"SOKP úsek 520 Březiněves - Satalice, Technická studie";
Pragoprojekt a.s., 05/2018.

Připomínce se vyhovuje.
Rozsah navrhované stavební uzávěry byl na základě
podkladů poskytnutých Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
uveden do souladu s poslední platnou dokumentací.

Vybrané orgány a organizace:
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