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Magistrát hlavního města Prahy 
Odbor územního rozvoje 
Oddělení územně plánovacích dokumentací 
Mariánské náměstí 2 
110 000 Praha 1  

 
 

k Č. j.:   MHMP 1958005/2022 
Sp. zn.:  S-MHMP 1958005/2022 
 

V Praze dne 30.11.2022 
 

Věcně shodná připomínka k návrhu na změnu Územního plánu 
hlavního města Prahy 

 
Připomínky k Vyhodnocení vlivů změn ÚP hl.m. Prahy vlny 19 na 

udržitelný rozvoj území 
 

Zmocnění zástupce veřejnosti 

 

 
1. Věcně shodná připomínka 

My, v odst. 4 níže uvedení a podepsaní občané hlavního města Prahy, uplatňujeme v 
souladu s § 23 odst. 1 a Oddílu 3, mj. § 52, §55, §55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, věcně 
shodnou připomínku ke změně č. Z3324/19 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (dále také „Změna“). 
 

Výrok:  

Požadujeme, aby změna č. Z3324/19 nebyla schválena v žádné 
podobě ani částečně a aby celému území vymezenému návrhem 
zůstal účel využití i míra využití podle dosud platného Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy bez jakékoliv změny. 

 

Odůvodnění: 

 
a) Nesoulad záměru s cíli a úkoly územního plánování. V návrhu Změny se níže 

podepsaným občanům nepodařilo najít žádnou výhodu nebo změnu k lepšímu 
pro veřejnost pro žádný ze sledovaných cílů a úkolů územního plánování. Návrh 
Změny zejména neodpovídá zásadě udržitelného rozvoje území, protože Změnou 
není dosažena rovnováha mezi hospodářským rozvojem, účelným využitím 
území, podmínkami pro příznivé životní prostředí a podmínkami pro soudržnost 
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obyvatel území. Změna nenaplňuje cíl hospodárného využívání zastavěného 
území a nezajišťuje ochranu nezastavitelných pozemků. Změna nezajišťuje 
soulad veřejného a soukromého zájmu, protože přináší pouze výhody na straně 
soukromého zájmu navrhovatele a na straně veřejnosti žádné výhody nepřináší, 
ale naopak si nárokuje přírodní zdroje, zvyšuje zátěž imisemi v ovzduší, zvyšuje 
zátěž hlukem, má záporný vliv na urbanistickou strukturu a krajinný ráz, rozvíjí 
zástavbu na úkor otevřené krajiny, namísto využívání prokazatelně existujících 
rezerv v již urbanizovaném území, zmenšuje prostor pro rekreaci a kvůli 
charakteru návrhu a jeho očekávatelné struktuře pracovních sil přináší do území 
sociální změnu ve srovnání se stávajícím stavem. Změna není v dané době vůbec 
k ničemu pro veřejný zájem užitečná, a naopak přináší značná rizika komplikací 
do území, kde existují záměry přestavby u zastavitelných ploch případně u 
brownfieldů, existují záměry veřejně prospěšných staveb, ale nikdo nepřišel 
s koordinací a sladěním parametrů záměrů např. prostřednictvím územní studie. 
To se projevuje i v této Změně, protože nikdo v návrhu ani v posouzení návrhu 
mj. neodhalil, že část návrhu je bezpředmětná, kvůli kolizi se záměrem úpravy 
parametrů železnice č. 070 Praha - Mladá Boleslav – Liberec, kdy je na části 
Záměru zvažováno mimoúrovňové křížení silnice a železnice. Podle §55b a 
Přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb. stavební zákon bylo k návrhu Změny 
zpracováno „Vyhodnocení vlivů změn ÚP hl.m. Prahy vlny 19 na udržitelný rozvoj 
území“ (VVURÚ). Připomínky k obsahu a závěrům VVURÚ jsou samostatnou částí 
v odst. 2 tohoto podání. 
 

b) Není prokázána potřeba vymezit nové zastavitelné plochy. Změna 
předpokládá vymezení nových zastavitelných ploch na úkor ploch dosud 
nezastavitelných, v rozsahu 114.248 m2. Podle §55 odst. 4 stavebního zákona lze 
další zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezit pouze na základě 
prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. V návrhu Změny 
přitom potřeba vymezení nových zastavitelných ploch prokázána ani 
zdůvodněna nebyla. V lokalitě bezprostředně u východní hranice Změny se 
plochy stejného účelu /VN - nerušící výroby/ už nacházejí a to na značné ploše 
124.720 m2. Z této plochy je 35.400 m2 dodnes zcela nezastavěno a zastavěná 
část plochy VN nemá zcela využitu míru využití kódu D. Z toho lze usoudit, že 
v lokalitě zastavitelné plochy zjevně nechybí a bylo by přinejmenším předčasné 
nové zastavitelné plochy vymezovat.  
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Obr. č. 1: snímek se Změnou sousedící plochy VN-D.  
Podél její východní hranice přiléhá dosud nezastavěná plocha VN-D  

 

 
c) Chybí veřejný zájem pro zábor ZPF. Součástí Změny je trvalý zábor 

zemědělského půdního fondu nejvyšší třídy ochrany I., na parcele č. 1991/2 v k.ú. 
Kbely v rozsahu 17.789 m2 a na parcele č. 1991/7 v k.ú. Kbely v rozsahu 2.425 
m2. Podle §4 odst. 3 Zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního 
fondu lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, 
kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany 
zemědělského půdního fondu. Ani tuto zákonnou podmínku se v návrhu Změny 
nepodařilo prokázat, byl pouze zmíněn podnikatelský záměr navrhovatele, blíže 
nespecifikovaný rozvoj technologického parku a areálu služeb, ale nebylo 
prokázáno, že se jedná o jiný, výrazně převažující veřejný zájem nad veřejným 
zájmem ochrany zemědělského půdního fondu, aby mohlo dojít k odejmutí a 
trvalému záboru zemědělské půdy třídy I. 1  
 

d) Není prověřeno zrušení územní rezervy. Území Změny je tvořeno plochou 
s rozdílným způsobem využitím /OP - orná půda, plochy pro pěstování zeleniny/. 
Současně je v územním plánu vyznačena územní rezerva /NL - louky, pastviny/. 
Podle § 23b odst. 1 stavebního zákona je územní rezervou plocha nebo koridor, 
které jsou vymezené v územně plánovací dokumentaci pro využití, jehož potřebu 
a plošné nároky je třeba následně prověřit. Dále § 23b odst. 4 stavebního zákona 
jsou v územní rezervě zakázány změny v území, které by mohly stanovené využití 
podstatně ztížit nebo znemožnit. V dostupné dokumentaci ke Změně není zmínka, 
že by byla prověřena potřeba (ne)zachování územní rezervy pro účel využití /NL 
- louky, pastviny/.  Toto prověření musí předcházet změně v území, aby nedošlo 
ke znemožnění využití území podle územní rezervy.  
 

e) Není dosažen odstup od zóny s fatálními následky havárie. Lokalita Změny se 
nachází v zóně havarijního plánování B/1 – Flaga Český Plyn plnírny plynů 
Satalice. Podle VVURÚ 2 je kvůli zóně havarijního plánování nutno dodržovat 
požadavky platné legislativy a postupy stanovené pro tuto oblast. Z bezpečnostní 
zprávy objektu Flaga s.r.o. plnírna PB – Praha, Satalice lze mimo jiné zjistit 
modelaci následků různých typů možných havárií. Území Změny je dotčeno 
znázorněnou zónou, kde by v případě havárie došlo k fatálním zraněním 
přítomných osob. Záměr ve Změně má obsluhovat 2675 vozidel a hrubá 
podlahová plocha staveb by mohla být až 95.000 m2, takže by se případná havárie 
mohla týkat řádově jednotek tisíců osob. Podle §49 odst. 4 c) zákona č. 224/2015 
Sb. o prevenci závažných havárií zajišťuje krajský úřad při územním plánování 
udržování vzájemných odstupů mezi potenciálně nebezpečnými objekty a 
budovami a také oblastmi navštěvovanými veřejností. Odstup je nutné udržovat 
jednak pro bezpečnost osob a jednak aby objekt měl možnost plnit bezpečnostní 
požadavky podle bezpečnostní zprávy, protože potenciální ohrožení osob v okolí 
je důležitým údajem při schvalování bezpečnostní zprávy na další období. 
V nepříznivém případě by vlastník objektu mohl poukázat na znemožnění 

                                                           
1
 Rozsudek NSS 2 As 187/2017 – 327  

2
 str. 213 Tabulka 57 VVURÚ 
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provozu objektu a jeho podnikání, kvůli případnému zanedbání povinnosti úřadu 
udržovat odstup jiné zástavby od objektu při územním plánování.  
 

 

Obr. č. 2: Grafické znázornění následků exploze typu BLEVE kulového zásobníku s propanem, naplnění 80%, 
nejmenší červená kružnice – průměr ohnivé koule, ostatní fialové kružnice dosah následků s 1%, 10% a 99% 
fatálních zranění 

 

 

f) Změna znehodnotí funkci veřejně prospěšné stavby komunikace. Na území 
Změny je plánována na ploše S4 stavba dopravní komunikace, veřejně prospěšné 
stavba 50/DK/26 Mladoboleslavská – Hornopočernická. Tato stavba má mimo 
jiné odlehčit dopravnímu zatížení v Praze-Satalicích, protože má odvést tranzit z 
ul. Budovatelská – Trabantská a prakticky plnit funkci západního obchvatu. Aby 
plnila svou funkci, není žádoucí stavbu přitížit další, dosud neplánovanou 
dopravou z území, které je dosud nezastavitelné a nebylo počítáno s jeho 
zástavbou. Přidáním křižovatek do území pro obsluhu nově vymezených 
zastavitelných ploch se zhorší průjezdnost komunikace a rovněž příspěvek 
Změny k intenzitě dopravy na této komunikaci by činil dalších 5350 vozidel za 
24hod, což činí nárůst o 55 %. Komunikace se do značné míry stane obslužnou 
pro záměr ve Změně a znehodnotí se její účinek v odvedení dopravy se Satalic. 
Komunikace je v projektové fázi, v posuzování vlivů na životní prostředí pod 
kódem PHA1119 a každá změna jejích parametrů, intenzity dopravy, přidání 
křižovatek, popř. možná změna nivelety, vyvolaná Změnou, vrátí projektové 
přípravy a projednávání o několik kroků zpět a znehodnotí vynaložené veřejné 
finance. Komunikace je projednávána rovněž v zahloubené variantě, napojení 
záměru Změny na zahloubenou variantu komunikace by mohlo být technicky 
nevyhovující a případně by mohlo zasáhnout do preferencí volby variant směrem 
k povrchové. 
 

g) Změna překročí imisní limit benzo(a)pyrenu. Vlivem Změny by došlo 
k překročení imisního limitu 1 ng/m3 průměrné roční koncentrace 
benzo(a)pyrenu. V rámci dokumentace VVURÚ byla vyhotovena stručná 
rozptylová studie, podle které lze očekávat koncentrace ve výchozím stavu 
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nejvýše na úrovni 95% limitní hodnoty 3 a k tomu má být vliv Změny „velmi 
malý“. Spolek porovnal údaje s rozptylovou studií pro stavbu č. 7552 
Budovatelská – Mladoboleslavská, což je plánovaná silniční komunikace na ploše 
S4, která prochází územím Změny. Tato rozptylová studie byla přiložena 
k oznámení EIA s kódem PHA1119. Podle této rozptylové studie jsou ve východní 
části hodnoty imisního pozadí benzo(a)pyrenu právě na úrovni imisního limitu. 
Imisní příspěvek stavby č. 7552 pravděpodobně povede na části území 
k překročení imisního limitu, a proto je navrhováno kompenzační opatření. Je 
tedy určitý rozpor ve vyhodnocení imisního pozadí mezi dvěma rozptylovými 
studiemi zpracovanými ke stejné lokalitě a je zřejmé, že hodnoty se pohybují na 
hranici imisního limitu. Pokud překročí imisní limit benzo(a)pyrenu už stavba č. 
7552, Změna musí překročení imisního limitu ještě dále prohloubit. Pro srovnání, 
stavba č. 7552 počítá s 24hodinovou intenzitou dopravy 9700 všech vozidel, 
včetně 580 nákladních 4. K tomu má Změna generovat podle DIP5 dopravu pro 
každý směr dalších 2675 vozidel, z toho 690 nákladních, tedy celkem 5350 
vozidel, z toho 1380 nákladních. Dalším zdrojem emisí budou stacionární zdroje 
instalované ve Změně. Jako podstatnou poznámkou v DIP se jeví sdělení, že 
zpracované údaje nezohledňují skutečnost, že v širší spádové oblasti je zájem 
investorů o vyšší míru využití území, takže modelové intenzity dopravy budou 
v budoucnu aktualizovány (rozumějme zvýšeny). Je proto žádoucí alespoň 
zpracovávané návrhy na změnu ÚP zohlednit jako příspěvek do imisního pozadí 
jako kumulace vlivů. Dostupným údajem je například návrh na změnu ÚP č. 
Z3793 na ploše 67.876 m2, v sousedícím území, kde se navrhuje revitalizace 
brownfieldu a cílové využití ploch SV-C a ZMK. 
 

h) Vlivem Změny dojde ke zhoršení hlukové zátěže v území a k překročení 
hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v 
chráněném venkovním prostoru stanovených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
Území je už v dnešním stavu vystaveno účinkům hluku z dopravy a občané 
požadují instalovat protihluková opatření na komunikaci dálničního typu 
Novopacká. Přidávat další zdroje hluku na dosud nezastavitelném území, které 
z části slouží k rekreaci (po hranici území jsou vedeny cyklotrasy) by byl 
nepřijatelný paradox. Pokud jde o překročení hygienických limitů hluku, v území 
proběhlo v posledních letech za různými účely několik měření úrovně hluku, 
provedených různými subjekty, včetně měření pro účely VVURÚ, takže je 
dostatek podkladů pro porovnání výsledků i způsobů výpočtu. Poměrně 
podrobné posouzení situace vyplývá z Akustické studie ke stavbě č. 7552 
Mladoboleslavská – Budovatelská, dostupné pod kódem PHA1119 v dokumentaci 
pro posuzování vlivů na životní prostředí 6. Ve srovnání s akustickou studií 
obsaženou VVURÚ bylo provedeno měření na mnohem více kontrolních bodech 
(celkem 29 vs. pouze 6) a byly zahrnuty obytné objekty Panorama Kyje. Obě 
studie mají shodný jeden kontrolní bod, RD v ul. Rovná čp. 667. Poměrně zásadní 

                                                           
3
 str. 31 Vlivy na kvalitu ovzduší (rozptylová studie), příloha VVURÚ, zpracoval ATEM – Ateliér ekologických 

modelů, březen 2022 
4
 Tab. 4: Intenzity dopravy v roce 2019 a ve výhledovém roce ÚP po realizaci stavby 7552 (rozptylová studie ke 

stavbě 7552 Budovatelská – Mladoboleslavská, EIA kód PHA1119) 
5
 IPR Praha, Vnitřní sdělení, DIP pro Z3324/19, ze dne 4.1.2021 

6
 Akustické studie ke stavbě č. 7552 Mladoboleslavská – Budovatelská, Greif-akustika, s.r.o., datum 25.8.2021, 

Z210345-01 
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odlišnost obou akustických studií je v tom, že VVURÚ vyhodnotila tento kontrolní 
bod jako nadlimitní už v roce 2000 v hodnotách 62,4dB/57,1dB, zatímco druhá 
citovaná akustická studie jej uvádí jako podlimitní v roce 2000 v hodnotách 
59,8dB/51,6dB a současně uvádí zhoršení hladiny hluku o více než 2 dB od roku 
2000. To má vliv na možnost využití institutu staré hlukové zátěže, který 
připouští korekci hlukových limitů o +20 dB. Akustická studie VVURÚ využívá 
korekci staré hlukové zátěže, v opačném případě by kontrolní body nesplňovaly 
základní hygienické limity hluku. Kontrolní bod č. 4 hygienický limit nesplňuje 
v nočních hodinách. Vyhodnocení hlukové zátěže ve VVURÚ je svým rozsahem 
spíš formální. Nutnost využití korekce staré hlukové zátěže, aby příspěvek hluku 
ze Změny splnil hygienické limity, považujeme za nepřijatelnou, protože 
v dotčené lokalitě se už nachází řada objektů kolaudovaných po roce 2000. 
  

i) Změna má nepříznivý vliv na krajinný ráz a na typický urbanismus 
v lokalitě. Změna má rozsah 119.210 m2 a navržená míra využití území činí kód 
D, tj. 80 % podlahových ploch z výměry pozemku. Je nutné počítat s typickým 
chováním investorů, tj. vytěžením maximálního limitu povoleného využití. U 
halových staveb lze využít maximální výšku zástavby, a přitom započítávat pouze 
jedno podlaží, takže je nutné v nepříznivém případě počítat s celkovou 
zastavěnou plochou staveb až 95.000 m2 a výškou stavby 9 m, ale i 12 m. Velká 
zastavěná plocha změní odtokové poměry v území, možnost vsakování 
srážkových vod a způsobí vznik tepelného ostrovu. V lokalitě Změny se větší 
halová stavba nachází pouze jediná, jedná se o prvorepublikovou výrobní halu 
v ul. U Arborky se zastavěnou plochou 8.800 m2, která svými parametry zdaleka 
nesnese v negativním slova smyslu srovnání se současným trendem ve výstavbě 
logistických hal.  
 

j) Zpracovatel dokumentace VVURÚ navrhuje ponechat stávající funkční 
využití na plochách ZPF, což se má týkat pozemku parc. č. 1991/2 v k.ú. Kbely 7. 
Zpracovatel VVURÚ pominul další pozemek ZPF ve Změně, parc. č.  1991/7 v k.ú. 
Kbely o výměře 2.425 m2. Jelikož tento pozemek není uveden ani v Tabulce 2 
„Analýza záboru ZPF vlivem navržené změny“ na str. 13 VVURÚ, zpracovatel 
pozemek pravděpodobně přehlédnul. Zůstává ovšem faktem, že i zpracovatel 
VVURÚ navrhuje neměnit způsob využití v plochách ZPF a Změnu plošně 
redukovat. 
 

k) Projednávaná Změna má jinou podobu návrhu obsahu, než byl prvotní 
obsah návrhu obsahu změny, schválený ke zkrácenému postupu pořizování 
změny podle §55a odst. 1 stavebního zákona, Usnesením ZHMP č. 7/25 ze dne 
23.5.2019. Z podkladu „Grafická část změny územního plánu Z3324/19“ 8 je 
patrný rozdíl mezi návrhem obsahu změny schváleným ZHMP a aktuálně 
projednávanou verzí Změny. Nově je ke změně na využití VN-D přidána parcela č. 
parc. 1991/5 o výměře 883 m2 a také části parcel č. 1991/11 a 1991/7 o výměře 
2421 m2 (vše v k.ú. Kbely). Mezi další odlišnosti patří, že prvotní obsah návrhu 
měl cílový stav změny pouze plochu VN-D. Podle §55a odst. 1 stavebního zákona 
se zkrácený postup pořizování změny územního plánu použije v případě, že takto 
výslovně uvede zastupitelstvo obce při rozhodnutí o pořízení změny územního 

                                                           
7
 str. 137 VVURÚ 

8
 soubor „3324_19_obchvat Satalic_grafika.pdf“, který tvoří součást dokumentace 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?typ=parcela&id=2279575101
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plánu a o jejím obsahu. Je zřejmé, že ZHMP rozhodlo o pořizování změny, 
rozhodlo i o použití zkráceného postupu pořizování změny, ale rozhodnutí se 
týkalo jiného obsahu změny, než má nyní předložená verze. K části Změny se tedy 
nevztahuje usnesení ZHMP č. 7/25 a nelze ji projednávat zkráceným postupem, 
dokud o něm ZHMP znovu nerozhodne pro tuto jinou podobu Změny. Návrhy na 
změny územního plánu mají svůj zavedený proces pořizování 9 a podle schéma je 
zřejmé, že nyní projednávaná, jiná podoba Změny nebyla projednána mj. ve 
VURM (Výbor pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP), protože 
vznikla až později. 
 

l) Změna v části území koliduje se záměrem modernizace železnice. Změna má 
být provedena i na pozemku parc. č. 1992/128 v k.ú. Kbely, který má být z 
funkčního využití IZ – izolační zeleň změněn na nové využití VN-D. Pozemek se 
nachází mezi železniční tratí č. 070 a plánovanou veřejně prospěšnou stavbou 
50/DK/26 Mladoboleslavská – Hornopočernická.  Podle studie proveditelnosti 
„Železnice Praha - Mladá Boleslav – Liberec“ 10 se v tomto místě navrhuje 
propojení komunikace Mladoboleslavská – Hornopočernická s ul. Trabantská 
nadjezdem nad tratí, která bude zdvoukolejněna a v daném místě vedena 
v zářezu a nově vybudovaném tunelu Kbely. Stavební využití pozemku pro účel 
VN-D by v případě realizace stavby zkapacitnění železnice bylo bezpředmětné a 
naopak by zhoršilo pozici veřejného investora při výkupu nutných pozemků pro 
stavbu, protože stavební pozemek VN-D by měl násobně vyšší ocenění. Je zjevné, 
že není ve veřejném zájmu způsobit kolizi pro veřejnost strategické dopravní 
trasy železnice č. 070 s nově založenou příležitostí soukromého investora, ale 
během dosavadního průběhu projednávání Změny nikdo tuto kolizi nezjistil a 
Změnu nevyřadil. 
 

  
Obr. 3 Výřez, Technické řešení traťových úseků B.2,  
Studie proveditelnosti Praha – Mladá Boleslav – Liberec  
 

m) Chybí technická infrastrukturu ČOV. Změna má nároky na kapacity stávající 
technické infrastruktury, přitom kapacita ČOV Kbely je už nyní překročena a další 
odběrná místa nelze připojovat. Tento fakt eviduje i zpracovatel VVURÚ a 
vyhodnocuje jej jako problém s váhou -1 (mírně negativní vliv na definované 

                                                           
9
 https://uzr.praha.eu/uzplan/uzemni_plan_hmp/schema_porizovani.pdf 

10
 METROPROJEKT Praha a.s., 09/2019 
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problémy a jevy životního prostředí) 11. Zkapacitnění ČOV je sice ve stádiu 
projektové přípravy, ale realizace kvůli komplikacím v projednávání potrvá blíže 
nepředpověditelnou dobu v řádu více let. V dokumentaci ke Změně chybí 
vyhodnocení konkrétních nároků na kapacitu ČOV, není jisté, že by vůbec mohly 
být uspokojeny i po zkapacitnění ČOV Kbely, protože při plánování zkapacitnění 
ČOV se území Změny jevilo jako každé jiné nezastavitelné území, pro které není 
rezerva v kapacitě potřebná.  
 

 

2. Připomínky k Vyhodnocení vlivů změn ÚP hl.m. Prahy vlny 19 na udržitelný 
rozvoj území 
 
a) str. 13 VVURÚ. V Tabulce 2 „Analýza záboru ZPF vlivem navržené změny“ 

zpracovatel neuvedl pozemek ZPF třídy I. ve Změně, parc. č.  1991/7 v k.ú. Kbely. 
Výměra celého pozemku je 11.017 m2 a část zahrnutá do Změny je 2.425 m2. 
Jelikož je zábor ZPF považován i zpracovatelem VVURÚ za nepřijatelný a 
navrhuje pozemky ZPF ze Změny vyloučit, je předpoklad, že se to má týkat i 
tohoto opomenutého pozemku. Zábor ZPF je posuzován v řadě vlivů na cíle 
územního plánování, proto je nutná aktualizace příslušných částí VVURÚ a 
aktualizace učiněných závěrů. 
 

b) str. 64 VVURÚ. Rozvoj zástavby na úkor otevřené krajiny, namísto rezerv 
v již urbanizovaném území. Vliv Změny je vyhodnocen jako mírně negativní až 
potenciálně významně negativní. Požadujeme tuto velmi širokou škálu 
vyhodnocení vlivu zúžit, protože mezi mírně negativním a výrazně negativním je 
skutečně značný rozdíl. 
 

c) str. 65-66 VVURÚ. Krajinný ráz. ...lze předpokládat vyšší vliv na krajinný ráz. Vliv 
lze očekávat s ohledem na vymezení nových zastavitelných ploch na úkor ploch 
nezastavitelných. Konečná míra ovlivnění zákonných kritérií ochrany krajinného 
rázu dotčeného území se bude odvíjet od konkrétního stavebního řešení návrhů 
záměrů v předmětných územích. Požadujeme „konečnou míru vlivu“ na krajinný 
ráz vyhodnotit už v této fázi posuzování před pořízením změny ÚP, protože 
vstupní údaje k dispozici jsou, je znám navrhovaný účel využití /VN – nerušící 
výroby/ a také míra využití území /D/, takže lze namodelovat hmotově nejvýše 
přípustnou zástavbu v tomto limitu a vyhodnotit vliv na krajinný ráz. Při 
nepříznivém výsledku je právě nyní možnost navrhovat např. snížení míry vyžití 
nebo změnu funkčního využití nebo změnu zamítnout kvůli nesplnění jednoho 
z cílů územního plánování. 
 

d) str. 66 VVURÚ. Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany ZPF 
Významně negativní vliv lze předpokládat Z3324/19, kde bude docházet k záboru 
ZPF třída ochrany I. v rozsahu 1,8ha. Rozsah záboru ZPF je ve skutečnosti vyšší, 
viz. odst. a).  

 
e) str. 67-68 VVURÚ. Vliv na horninové prostředí, geologické, geomorfologické 

a hydrogeologické poměry. ...Přesná míra zásahu se bude odvíjet od konkrétního 

návrhu záměru v předmětném území.  Požadujeme „přesnou míru zásahu“ 
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vyhodnotit už v této fázi posuzování před pořízením změny ÚP, protože vstupní 

údaje k dispozici jsou, je znám navrhovaný účel využití /VN – nerušící výroby/ a 

také míra využití území /D/, takže lze namodelovat hmotově nejvýše přípustnou 

zástavbu v tomto limitu a vyhodnotit vliv. Při nepříznivém výsledku je právě nyní 

možnost navrhovat např. snížení míry vyžití nebo změnu funkčního využití nebo 

změnu zamítnout kvůli nesplnění jednoho z cílů územního plánování. 

 

f) str. 68 VVURÚ. Zábory půdy ZPF a pozemků určených k plnění funkcí lesa 

(PUPFL). ...bude docházet k záboru ZPF na úrovni 17.790 m2 ZPF I. třídy ochrany. 

Rozsah záboru ZPF je ve skutečnosti vyšší, viz. odst. a).  

 

g) str. 73 VVURÚ. ...lze očekávat částečný negativní vliv na zasakovací poměry 

v souvislostí s realizací technologického parku a areálu služeb.... Realizace výstavby 

redukující plochy přirozeného vsaku může mít vliv na odtokové poměry v území 

posuzované změny. Konečná míra ovlivnění odtokových a zasakovacích poměrů se 

bude odvíjet od konkrétního návrhu záměru v zájmovém území. Požadujeme 

„konečnou míru ovlivnění“ vyhodnotit už v této fázi posuzování před pořízením 

změny ÚP, protože vstupní údaje k dispozici jsou, je znám navrhovaný účel 

využití /VN – nerušící výroby/ a také míra využití území /D/, takže lze 

namodelovat hmotově nejvýše přípustnou zástavbu v tomto limitu a vyhodnotit 

vliv na zasakovací poměry. Při nepříznivém výsledku je právě nyní možnost 

navrhovat např. snížení míry vyžití nebo změnu funkčního využití nebo změnu 

zamítnout kvůli nesplnění jednoho z cílů územního plánování. 

 

h) str. 75 VVURÚ. Vlivy na flóru a faunu. Dle informací z nálezové databáze AOPK 

ČR je v katastrálním území Kbely evidován výskyt zvláště chráněných druhů rostlin 

dle přílohy č. II vyhlášky č.395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V dotčeném 

katastrálním území byl dále dle nálezové databáze AOPK ČR evidován výskyt 

zvláště chráněných druhů živočichů, dle přílohy č. II vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. S ohledem na uvedené bude potřeba v další fázi příprav 

provést přírodovědný průzkum lokality se zaměřením na výskyt zvláště chráněných 

druhů. Změna navrhuje nové zastavitelné plochy na úkor nezastavitelného území, 

Ovlivnění fauny a flóry v důsledku uplatnění změny je možné vyhodnotit jako mírně 

negativní v důsledku rozšíření zastavitelných ploch na úkor nezastavitelných. 

Konečné množství zeleně v území se bude odvíjet od návrhu záměru, respektive 

sadových úprav. Požadujeme „konečnou“ míru vlivu na flóru, faunu a množství 

vyhodnotit už v této fázi posuzování před pořízením změny ÚP, protože vstupní 

údaje k dispozici jsou, je znám navrhovaný účel využití /VN – nerušící výroby/ a 

také míra využití území /D/, takže lze namodelovat hmotově nejvýše přípustnou 

zástavbu v tomto limitu a vyhodnotit vliv. Při nepříznivém výsledku je právě nyní 

možnost navrhovat např. snížení míry vyžití nebo změnu funkčního využití nebo 

změnu zamítnout kvůli nesplnění jednoho z cílů územního plánování. 

 

i) str. 83 VVURÚ. Využití krajiny, sídelní struktura a urbanismus Identifikace 

přesného vlivu bude zřejmá až v dalších fázích projektových příprav, tedy ve vztahu 

na konkrétní stavební řešení záměru a jeho doprovodné terénní a sadové úpravy. 
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Celkově lze považovat vlivy posuzované změny na využití krajiny, sídelní strukturu 

a urbanismus za akceptovatelné. Toto vyhodnocení je zasaženo rozporem, protože 

je konstatován „celkově akceptovatelný“ vliv, ale přitom je připuštěno, že 

identifikace přesného vlivu bude možná až později. 

 

j) str. 94 VVURÚ. Vlivy na akustickou situaci Změna je při respektování 

doporučení uvedených pro tuto změnu v přílohové části dokumentace VVURÚ a 

v kapitole A.8 je z akustického hlediska akceptovatelná. Případná protihluková 

opatření musí být specifikována akustickým posouzením zpracovaným v době 

projektových příprav navržených záměrů. Toto vyhodnocení je zasaženo 

rozporem, protože je konstatován „akceptovatelný“ vliv, ale přitom jsou 

připuštěna případná protihluková opatření. Nesouhlasíme s automatickým 

využitím korekce limitu o starou hlukovou zátěž. Požadujeme zahrnout do 

posouzení kontrolní body v zástavbě Panorama Kyje. 

 

k) str. 106 VVURÚ. Vlivy na obyvatelstvo – zdravotní rizika. Tabulka 43. 

V pásmech hodnot nad hranicí doporučených expozičních hodnot mírou obtěžování 

hlukem ve výchozím stavu je 93,3% obyvatel. Vlivem Změny nedojde k navýšení 

podílu ukazatele. Údaj 93,3 % ve skutečnosti znamená, že je nad hranicí 

doporučených hodnot obtěžování hlukem v území obtěžován bezmála každý, 

proto nepřekvapí závěr ve smyslu, že kvůli Záměru už bezmála nikoho dalšího 

hlukem obtěžovat nelze. Tento vliv proto nehodnotíme jako pozitivní zjištění, ale 

naopak alarmující fakt, že intenzita hluku je v lokalitě opravdu vysoká. 

 

l) str. 115 VVURÚ. Kumulativní vlivy. V části kumulativních vlivů obecně chybí 

vliv kumulace Změny s jinými záměry v území, které jsou plánované nebo 

povolované a jejich existence je známa z dostupných zdrojů. Jedná se např. o 

návrh na změnu ÚP č. Z3793 na ploše 67.876 m2, v sousedícím území, kde se 

navrhuje revitalizace brownfieldu a cílové využití ploch SV-C a ZMK. Rovněž v 

DIP je poznamenáno, že intenzity dopravy nezohledňují skutečnost, že je zájem 

investorů o vyšší míru využití území, než předpokládá ÚP. 

 

m) str. 213 VVURÚ.  Tabulka 57 Tabulka vlivů na vymezení veřejně 

prospěšných staveb. Chybí posouzení v kontextu s modernizací železniční trati 

č. 070 Praha - Mladá Boleslav – Liberec, kdy je na části Změny zvažováno 

mimoúrovňové křížení silnice a železnice. 

 

n) str. 2 odst. 2.1.2. Příloha VVURÚ Vlivy na akustickou situaci ...podél 

Budovatelské se očekává nulová dopravní změna...na území Kyjí se vliv změny 

neprojeví...Podle DIP, Kartogram intenzit, Příloha č. 3, je dopravní změna v počtu 

vozidel na ul. Budovatelská nenulová.  Vliv Změny se s největší pravděpodobností 

projeví v oblasti Panorama Kyje, protože podle Akustické studie ke stavbě č. 7552 

Mladoboleslavská – Budovatelská se v této oblasti přidaný hluk z dopravy 

projevuje.  
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3. Zmocnění zástupce veřejnosti 
My, níže podepsaní občané hlavního města Prahy, zmocňujeme Spolek Občané 
Satalic za udržení životního prostředí, se sídlem Šimkova 660/20, 190 15 Praha – 
Satalice, IČ: 266 61 276, aby nás v souladu s § 23 stavebního zákona zastupoval jako 
zástupce veřejnosti při projednávání pořizování změny Územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy, aby: 
- na základě naší věcně shodné připomínky podle odst. 1 podal v tomto řízení 

námitky 
- aby podal připomínky k Vyhodnocení vlivů změn ÚP hl.m. Prahy vlny 19 na 

udržitelný rozvoj území 

- činil všechny související procesní úkony 
- podal návrh na zrušení Změny v případě, že námitce nebude vyhověno nebo 

nebude vypořádána dostatečně 

 

 
 
Zmocnění přijímám. 
 
V Praze dne 
 
…………………………………………………… 
Spolek Občané Satalic za udržení životního prostředí 
Šimkova 660/20 
190 15 Praha 9 – Satalice 
IČ: 266 61 276 
jednatel Petr Beran 
 
 
Příloha: 
Podpisová listina osob uplatňujících věcně shodnou připomínku a zmocňujících jmenovaného 
zástupce veřejnosti k jejímu podání formou námitky. 
 


