
A/ Dotčené orgány:
č. Název DOSS/organizace: Čj./doručeno dne: Stručné znění požadavku: Vyhodnocení stanovisek a 

způsob řešení:
1 Hasičský záchranný sbor 

Stč. kraje, Jana Palacha 
1970, 272 01 Kladno

PCNP-968-
2/2016/PD ze dne 
3.10.2016

Souhlasí za podmínky, že u 
rozvojových lokalit budou zohledněny 
podmínky vyplývající z §2 vyhl. č. 
23/2008 Sb. a § 23 odst. 1 vyhl. č. 
501/2006 Sb.Jedná se o přístup 
požární techniky a dále aby tento 
přístup a případný zásah byl 
proveditelný mimo OP nadzemních 
energetických vedení.

Požadavek se týká zejména 
následného podrobnějšího 
řešení v zastavitelných 
plochách. Vymezení ploch v 
územním plánu požadované 
řešení umožňuje.  

Souhlasí za podmínek                                     
1) V návrhu požaduje uvést, že nová 
obytná zástavba se bude řídit 
režimovými opatřeními v zóně "A" 
navrženého hlukového pásma letiště 
Praha. - Ve stavebním řízení je nutné 
předložit průkaz splnění hygienických 
limitů v chráněném vnitřním prostoru 
a ověření jeho dodržení při 
kolaudačním řízení. 
                                      

Požadavek byl do návrhu 
zapracován, do kapitoly 
Hygiena životního prostředí 
bude str. 19 byla doplněna 
podmínka, že nová obytná 
zástavba se musí řídit 
režimovými opatřeními v 
zóně A hlukového pásma  
letiště Praha. 
Podmínka týkající se 
stavebního řízení nebo 
povolení užívání stavby 
nenáleží do územního plánu, 
podmínka byla zapracována 
v obecnějším znění tak, že 
ukládá prověření a prokázání 
splnění hygienických 
požadavků při umísťování 
staveb. 

2) Lokality určené pro obytnou 
zástavbu zařadit do ploch 
podmínečně přípustného využití pro 
bydlení, neboť budou zatíženy 
hlukem z provozu letiště Praha a 
stávajících frekventovaných 
komunikací nebo budoucích 
přeložek.
V rámci územního řízení staveb pro 
bydlení bude třeba hlukovou zátěž 
specifikovat a prokázat splnění 
hygienických limitů hluku dle 
příslušného nařízení vlády. Stejně tak 
je třeba posoudit, zda navrhované 
záměry nesnižují účinnost již 
navržené nebo realizované 
protihlukové ochrany.

Dohoda stanoviska v 
konkrétním znění podmínky.
Ve všech plochách bydlení 
B1 - B5 vymezených v 
návrhu územního plánu a v 
ploše Smíšené území (SO), 
ve které je také přípustná 
obytná zástavba byla 
doplněna podmínka, že u 
veškeré nové obytné 
zástavby musí být při jejím 
umísťování prokázáno 
splnění hlukových limitů dle 
příslušných právních 
předpisů. 

3 Krajská veterinární správa 
pro Středočeský kraj, 
Černoleská 1929, 
Benešov

SVS/2016/091176-S 
ze dne 2.8.2016

Nemá připomínky. Bez požadavku na řešení.

Požadavky na úpravu návrhu ÚP Tuchoměřice po společném jednání 
Zohlednění stanovisek dotčených orgánů, připomínek sousedních obcí a občanů uplatněných k 
návrhu  ÚP Tuchoměřice ke společnému jednání

KHSSC51925/2016 
ze dne 29.7.2016,  a 
dohoda stanoviska 
KHSSC 58283/2015 
ze dne 2.12.2019

Krajská hygienická 
stanice Stč. kraje, 
Ditrichova 17, Praha 2
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4 Ministerstvo dopravy, 
odb.infrastruktury a 
územního plánu, 
nábř.Ludvíka Svobody 
1222/12, Praha 1

634/2016-910-
UPR/2 ze dne 
5.10.2012

Požadují respektovat dálnici D7 
včetně OP. Požadují vymezit a 
chránit koridor VPS pro rekonstrukci 
a rozšíření v šíří 150m. Plochu pro 
MÚK požadují rozšířit tak, aby 
zahrnovala plochu odpovídající 
rozsahem řešení MÚK rozšířenému o 
100m od plánované vnější větve 
MÚK.Do takto navrhovaného koridoru 
včetně MÚK Aviatická nenavrhovat 
nové rozvojové plochy. Plochy 
přestavby A10, A11, A34, A13 a A16 
požadují vymezit mimo koridor pro 
přestavbu D7.

Požadavek byl zapracován. 
V návrhu ÚP byl vymezen 
koridor pro rozšíření dálnice 
a doplnění a rekonstrukci 
MÚK Aviatická, zároveň byl 
zařazen jako veřejně 
prospěšná stavba. Koridor je 
vymezen v celkové šíři 
150m, v prostoru křižovatky 
Aviatická rozšířen na 
požadovanou šířku dle 
stanoviska. Ochranné pásmo 
dálnice je v návrhu ÚP 
respektováno. 

5 Ministerstvo životního 
prostředí ČR, Kodaňská 
1441/46, Praha 10

2310/500/16, 
52254/ENV/16 ze 
dne 4.10.2016

Limitem území je plocha 
poddolovaného území č. 2049 
Tuchoměřice po těžbě Fe rud, které 
se vyskytuje v blízkosti plochy B3, v 
grafické části je vyznačen, v textu 
požaduje akceptovat informaci o 
nutnosti inženýrsko geologického 
posudku (a postupu dle ČSN 730039 
"Navrhování objektů na 
poddolovaném území") v případě ev. 
stavby na těchto územích. 

Do textové části byla do 
regulativů pro plochu bydlení 
B3 doplněna podmínka 
nutnosti zohlednění 
existence poddolovaného 
území (stejně v kapitole 13 
Etapizace, plocha B3)

6 Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, odb.hornictví a 
stavebnictví, Na Františku 
32, Praha 1

MP419975/2016 ze 
dne 5.8.2016

Nemá připomínky, v k.ú. 
Tuchoměřice se nenacházejí 
výhradní ložiska nerostných surovin.

Bez požadavku na řešení.

7 Ministerstvo zdravotnictví, 
Palackého nám. 375/4, 
Praha 2

Nevyjádřili se.

8 Ministerstvo obrany - 
Sekce ekonomická a 
majetková, Tychonova 1, 
Praha 6

89420/2016-8201-
OÚZ_PHA ze dne 
8.8.2016

Souhlasí bez připomínek, neshledali 
rozpor mezi návrhem a zájmy 
Ministerstva obrany na zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu.

Bez požadavku na řešení.

9 Ministerstvo vnitra, Nad 
Štolou 936/3, Praha 7

MV-113035-4/OSM-
2016 ze dne 
17.10.2016

Nemá připomínky. Bez požadavku na řešení.

vodoprávní úřad (zák. č. 254/2001 
Sb.): V textové části není uvedeno, 
že Únětický potok má stanovené 
záplavové území, ze kterého 
vyplývají omezení pro využití území v 
záplavových územích dle § 67 
vodního zákona. 

Údaje o záplavovém území 
včetně aktivní zóny byly 
doplněny, do podmínek 
využití ploch  B1, BZ, V1, 
SO, OV a R bylo doplněno 
nepřípustné využití v souladu 
s § 67 vodního zákona. 

orgán ochrany přírody (zák. č. 
114/1992 Sb.):

MUCE67996/2016 
OŹP/Špa ze dne 
6.10.2016, dodatek 
ke stanovisku č.j. 
MUCE 28536/2017 
ze dne 9.5.2017, 
dohoda stanoviska 
č.j. MUCE 
69459/2017 ze dne 
22.11.2017

Městský úřad Černošice, 
odb.životního prostředí, 
Podskalská 19, Praha 2
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1) Požaduje zařadit pozemky lesa 
vymezené v KN, kt. jsou zároveň 
chráněny jako významné krajinné 
prvky, do ploch lesních (L) lesa s 
dominantní přírodní funkcí ÚSES- 
biokoridor (PPL) či lesa s dominantní 
přírodní funkcí ÚSES - biocentrm 
(PLC).

Pozemky lesa dle KN byly 
zařazeny do ploch lesních 
Les L nebo PPL nebo PLC, 
kromě pozemků 370/1, 370/2 
a 370/3, k.ú. Kněžvka, které 
byly dle doporučení a dohody 
s dotčeným orgánem státní 
správy lesa zařazeny do 
plochy IP jako interakční 
prvek ÚSES. Jedná se o 
pozemky liniového 
charakteru, které funkci lesa 
dlouhodobě neplní ani nelze 
očekávat zlepšení stavu.

2) Požaduje v kapitole 6.4.3 Plochy 
příriodní (ÚSES) stanovit jako 
přípustné oplocení pouze se 
souhlasem DO

V plochách PP, PPL, PPC, 
PLC, IP (ÚSES) byla  
stanovena podmínka s 
omezující možnost 
oplocování s nutností 
zajištění průchodnosti  
průchodnosti pro drobná 
zvířata a bez podezdívky. 
Procesní podmínka nemůže 
být v územním plánu 
obsažena, požadavek byl 
stanoven v konkrétním znění 
s ohledem na zajištění 
funkčnosti prvků ÚSES

3) Požaduje v kapitole 6.4.3 Plochy 
PPC opravit u hlavního využití ternín 
"biokoridory" za "biocentra" 

Znění v textu bylo opraveno. 

4) Nové cesty řešit tak, aby bylo 
minimalizováno jejich vizuální 
uplatnění a vliv na krajinný ráz, 
upřednostňovat cesty nezpevněné 
pro zachování možností vsakování 
dešťových vod a tedy zachovávání 
retence. 

Požadavek je již v návrhu 
územního plánu obsažen, 
podmínka byla prověřena v 
rámci návrhu a zapracována 
v podmínkách prostorového 
uspořádání včetně stanovení 
základních podmínek 
ochrany krajinného rázu. 

5) Vedení tras prověřit z hlediska 
kolize s migračními trasami živočichů, 
zejm. obojživelníků a plazů

Do textové části kpt. 5.4 
Koncepce ochrany přírody ad 
VII) byl doplněn požadavek, 
aby při řízení v 
zastavitelných plochách byly  
zohledněny migrační trasy 
živočichů, zejm. 
obojživelníků a plazů.

ochrana ovzduší (zák. č. 201/2012 
Sb.):
Stanovisko vydává krajský úřad
odpadové hospodářství (zák. č. 
185/2001 Sb.):
Nemá připomínky. Bez požadavku na řešení.
orgán ochrany ZPF (zák. č. 
334/1992 Sb.):
Stanovisko vydává krajský úřad
státní správa lesů: 
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Pozemek parc. č. 214, k.ú. Kněžívka, 
v návrhu jako L plocha lesní, 
požaduje zařadit jako návrhovou 
plochu nebo do jiné plochy, o PUPFL 
se nejedná.

Požadavek byl zapracován, 
pozemek parc. č. 214 
Kněžívka byl zařazen do 
plochy IP Interakční prvek 
ÚSES.

Požaduje, aby veškeré pozemky 
PUPFL byly zařazeny do plochy Les 
(L). Případné změny požadují 
vyznačit jako návrh a řádně 
vyhodnotit ve smyslu §14 odst. 1. 
lesního zákona. Dle dohody 
stanoviska DO souhlasí, aby se 
požadavek netýkal pozemků parc. č. 
370/1, 370/2 a 370/3, k.ú. Kněžívka. 
Tyto pozemky budou nadále 
vymezeny jako plocha Doprovodná 
zeleň.

Požadavek byl zapracován, 
pozemky parc. č. 370/1, 
370/2 a 370/3 Kněžívka byly 
zařazeny do plochy IP 
Interakční prvek ÚSES, 
ostatní pozemky PUPFL byly 
zařazeny do plochy L Les. 
Do regulativů ploch Lesa 
bylo jako přípustné využití 
doplněna revitalizace 
vodních toků.

Požaduje vzhledem ke střetům v 
území ve vzdálenosti 50 m od okraje 
lesa požaduje do závazných částí ÚP 
zapracovat informace, že plochy  do 
vzdálenosti 25 metrů od hranice 
ploch lesa nelze využít pro nové 
nadzemní objekty vyjma oplocení, 
nástaveb a přístaveb směrem od 
ploch lesa. Toto omezení se týká i 
staveb nevyžadujících povolení podle 
stavebního zákona

Požadavek byl zapracován. 
Požadavek na snížení 
vzdálenosti na 25 m od 
hranice lesa ovlivnil 
zastavitelné plochy A31, 
A27, A25, kde byla upravena 
hranice zastavitelné plochy. 
Zároveń byla provedena 
revize vzdálenosti podél 
stávající zástavby RD a 
upraveno rozmezí B1 a BZ. 
zároveň byl upraven regulativ 
pro plochy BZ - ZAHRADY V 
OBYTNÉ ZÓNĚ a 
zohledněno nepřípustné 
využití dle stanoviska 
dotčeného orgánu.

Nesouhlasí s vymezením ploch UKN - 
účelová komunikace v nezastavěném 
území na lesních pozemcích. 
Nekatastrované lesní cesty jsou 
součástí lesních pozemků, mají 
proměnlivý charakter podle 
aktuálních hospodářských potřeb a 
jedná se o neveřejnou infrastrukturu s 
obecně zakázaným vjezdem 
motorových vozidel.

Požadavek byl zapracován 
dle dohody stanoviska, 
nově byla vymezena plocha 
L UK - Účelová komunikace 
v lese. V podmínkách plochy 
je stanoveno, že se jedná se 
o neveřejné účelové 
komunikace pro dvoustopá 
vozidla pro potřeby vlastníků, 
komunální techniky, turisty, 
cyklisty a hipoturistiku.

Pro plochy L lesy požaduje doplnit, že 
se připouští pouze neveřejné účelové 
komunikace- lesní dopravní síť a 
cesty pro turisty a cyklisty se připouští 
jen po cestách pro dvoustopá vozidla.

Požadavek byl zapracován, 
do podmínek využití plochy L 
Les byl doplněno jako 
přípustné využití Neveřejné 
účelové komunikace a Cesty 
pro turisty a cyklisty na 
cestách pro dvoustopá 
vozidla. 
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Dodatek ke 
stanovisku, č.j. 
MUCE 28536/2017 
ze dne 4.5.2017

orgán státní stprávy lesů:
souhlasí s řešením, že stávající lesní 
cesty pro dvoustopá vozidla budou v 
ÚP vymezeny jako specifické plochy - 
neveřejné účelové komunikace,  lesní 
cesty pro dvoustopá vozidla, s 
možným pohybem turistů a cyklistů

Požadavek byl zapracován 
dle dohody stanoviska, nově 
byla vymezena plocha L UK - 
Účelová komunikace v lese. 
Jedná se o neveřejné 
účelové komunikace pro 
dvoustopá vozidla pro 
potřeby vlastníků, komunální 
techniky, turisty, cyklisty a 
hipoturistiku.

11 Městský úřad Černošice, 
odd.dopravy a správy 
komunikací, Podskalská 
19, Praha 2

Nevyjádřili se.

12 Městský úřad Černošice, 
odb. školství, kultury a 
cestovního ruchu, 
Podskalská 19, Praha 2

MUCE 
55070/2016/OKSCR
/SF

K návrhu nemá připomínky. Bez požadavku na řešení.

Odbor životního prostředí a 
zemědělství 
ochrana přírody a krajiny (zák. š. 
114/1992 Sb.): požaduje v textové 
části uvést přesný název zvláště 
chráněného území - PP Kněžívka. 
Zůstává v platnosti stanovisko 
č.j.137734/2012/KUSK ze dne 
10.10.2012, kterým byl vyloučen vliv 
na EVL nebo ptačí oblasti 

Požadavek byl zapracován, 
název byl upraven.

ochrana ZPF (zákon č. 334/1992 
Sb.):
Požaduje doplnění tabulky o odnětí 
ZPF na str. 44 až 47 o údaje, jak 
velká část záboru ZPF byla 
vymezena v předchozím ÚP a jak 
velký bude zábor nových lokalit. Dále 
uvést do souladu textovou a 
grafickou část návrhu ÚP, k řádnému 
posouzení požadují odstranit 
nesoulad záborů vymezených v textu 
se skutečností. V rámci plochy 36 a 
43 je navržený zábor větší než 10ha, 
orgán není příslušný k vyhodnocení a 
vyhodnocení bylo postoupeno 
nadřízenému orgánu. 

Údaje požadované dotčeným 
orgánem byly Krajskému 
úřadu doloženy a bylo 
požádáno o vydání 
stanoviska. Řešení viz dále - 
dohody a změny stanoviska.

doplnění koordinovaného stanoviska,  
č.j. 180221/2016/KUSK ze dne 
7.12.2016, stanovisko dle zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně ZPF: 
na základě § 5 odst. 2 zákona 
nesouhlasí s nezemědělským 
využitím plochy č. 36 a plochy č. 43. 
Plocha č. 36 je zařazena v I. a III. 
třídy ochrany a plocha č. 43 do I. třídy 
ochrany půdy.

Bylo požádáno o dohodu a 
změnu stanoviska (změny 
stanoviska viz. dále). 

stanovisko orgánu posuzování 
vlivů na životní prostředí dle 
zákona 100/2001 Sb.:
Nemá připomínky. Bez požadavku na řešení.

Krajský úřad Stř. kraje, 
Zborovská 11, Praha 5

13 109963/2016/KUSK 
ze dne 27.9.2016
a doplnění 
koordinovaného 
stanoviska,  č.j. 
180221/2016/KUSK 
ze dne 7.12.2016
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ochrana PUPFL(zák. č. 289/1995 
Sb.):
Nemá připomínky, nejsou přímo 
dotčeny pozemky určené k plnění 
funkcí lesa.

Bez požadavku na řešení.

ochrana ovzduší (zák. č. 201/2012 
Sb.):
Nemá připomínky. Bez požadavku na řešení.

prevence závažných havárií (zák. č. 
224/2015 Sb.):
Nemá připomínky. Bez požadavku na řešení.
odbor kultury a památkové péče:

Není příslušný Bez požadavku na řešení

odbor dopravy (zák. č. 13/1997 
Sb.):
Nemá připomínky. Bez požadavku na řešení.

Na základě doplněných podkladů 
vydává stanovisko:
souhlasí s nezemědělským 
využitím lokalit uvedených v 
tabulce z 12/2016: 20, 23, 27a, 29, 
30, 44, 45, 47, 51

Bez požadavku na řešení.

s plochami úřevzatými z platné ÚPD: 
1, 12, 17, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 
40, 28, 42

Bez požadavku na řešení.

s plochami pro dopravní 
infrastrukturu: 4, 8, 37, 43a, 42

Bez požadavku na řešení.

s plochou pro TI: 50 Bez požadavku na řešení.

s plochou, u které převyšuje veřejný 
zájem nad zájem ochrany ZPF: 10

Bez požadavku na řešení.

Stanovisko č..j. 035104/2017/KUSK 
ze dne 13.3.2017: na základě 
vyjádření Ministerstva životního 
prostředí souhlasí s lokalitou č. 9, 
lokalita 9 je z převážné části převzata 
z platného ÚP.

Nesouhlasí s nezemědělským 
využitím lokalit uvedených v 
tabulce z 12/2016:
Nesouhlas s lokalitou 7, plocha byla 
vymezena ve stávající ÚPD pouze 
cca z poloviny. Následná dohoda 
stanoviska, dotčený orgán souhlasil s 
úpravami: plocha byla redukována na 
rozsah dle platného ÚPNSÚ, je 
vymezena pro shodné využití dle 
předchozí územně plánovací 
dokumentace.

Návrh ÚP byl upraven dle 
stanoviska dotčeného 
orgánu, plocha byla 
redukována na rozsah dle 
platného ÚPNSÚ, je 
vymezena pro shodné využití 
dle předchozí územně 
plánovací dokumentace. 

Nesouhlas s lokalitami 2, 3, 18, 39, 
46, plochy vymezené na pozemcích I. 
či II. třídy ochrany dle BPEJ. 
Následná dohoda stanoviska, 
dotčený orgán souhlasil s řešením v 
lokalitě 3 - plocha byla redukována 
tak, aby nezasahovala na půdy I. 
třídy ochrany,
lokalita 39 byla vymezena ve 
zmenšeném rozsahu cca 0,15 ha.

Návrh ÚP byl upraven dle 
stanoviska dotčeného 
orgánu, lokallity 2, 18 a 46 
byly z návrhu vypuštěny, 
lokalita 3 byla redukována 
tak, aby nezasahovala na 
půdy I. třídy ochrany, lokalita 
39 byla vymezena ve 
zmenšeném rozsahu cca 
0,15 ha

č.j. 
188527/2016/KUSK 
z 1. 2. 2017,
změna 
koordinovaného 
stanoviska č.j. 
129237/KUSK ze 
dne 7. 11. 2018
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Nesouhlas s lokalitami 11, 38, 49 v 
tabulkové části označeny jako 
převzaté z ÚPD, ve výkrese jako 
nový zábor. Následná dohoda 
stanoviska, dotčený orgán souhlasil 
se zachováním lokality 11 - jedná se 
o nové zábory na IV. třídě ochrany 
půdy v malém rozsahu, lokalita 38- 
zachována (MUK Aviatická) 
požadavek vyplývá ze ZUR SK. 
Lokalita 49 byla redukována na cca 
0,9 ha, tj. 10m šíře, z důvodu 
ochranná a ekologická funkce 
doprovodné zeleně.

Návrh ÚP byl upraven dle 
stanoviska dotčeného 
orgánu, lokalita 49 byla 
redukována na pás 10m šíře.

Nesouhlas s lokalitami 15, 16, 19, 
21a, 21b, 22 , nebylo prokázáno, že 
jiný veřejný zájem výrazně převyšuje 
nad zájem ochrany ZPF. Následná 
dohoda stanoviska, dotčený orgán 
souhlasil se zachováním lokalit 16, 
21a, 21b a 22 z důvodu příznivé 
ekostabilizační funkce.

Návrh ÚP byl upraven dle 
stanoviska dotčeného 
orgánu, lokality 15  a 19 byly 
z návrhu ÚP vypuštěny.

Zůstává v platnosti nesouhlas, 
nesouhlasí s nezemědělským 
využitím plochy č. 36 a plochy č. 43. 
Plocha č. 36 je zařazena v I. a III. 
třídy ochrany a plocha č. 43 do I. třídy 
ochrany půdy (stanovisko č.j. 
180221/2016/KUSK ze dne 
7.12.2016). Ke sporným lokalitám č. 
36 a 43 si dotčený orgán vyžádál 
vyjádření Ministerstva životního 
prostředí. Následná dohoda 
stanoviska, dotčený orgán souhlasil 
se zachováním lokality 36, jedná se o 
plochy převzaté ze stávajícího 
ÚPNSÚ, z významné části již využité, 
určené pro shodnou funkci, převážně 
s vybudovanou dopravní a technickou  
infrastrukturou.

Návrh ÚP byl upraven dle 
stanoviska dotčeného 
orgánu, lokalita 43 byla z 
návrhu ÚP vypuštěna.

14 Státní energetická 
inspekce, územní 
inspektorát pro 
hl.m.Prahu a Středočeský 
kraj, Gorazdova 24, Praha 
2

SEI 
1478/16/10.101/Čer 
ze dne 14.9.2016

Nemá připomínky za předpokladu   
dodržení zákona č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií, a nařízení vlády 
č. 195/2001 Sb .

Bez požadavku na řešení, 
územní plán je zpracován  v 
souladu s platnými právními 
předpisy.

15 Obvodní báňský úřad v 
Kladně, Kozí 4, p.o.box 
31, 110 01 Praha 1

Nevyjádřili se.
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16 Úřad pro civilní letectví 
ČR, letiště Ruzyně, Praha 
6

007548-16-701 ze 
dne 2.8.2016

Souhlasí za podmínky respektování 
ochranných pásem letiště 
Praha/Ruzyně.

Na základě upozornění 
Řízení letového provozu 
České republiky byla z 
důvodu možné kolize s 
požadavky ochranného 
pásma letiště z návrhu ÚP 
vypuštěna navrhovaná 
komunikace v části od 
kruhového objezdu u "GO 
parkingu" a dále pokračující 
po příjezdové komunikaci k 
bráně č. 16 letiště Praha 
Ruzyně a dále podél plotu 
letiště areálu. S ohledem na 
potřebu řešení  dopravní 
obsluhy areálů a ploch bylo 
prověřeno možné řešení 
dopravní obsluhy 
severozápadním směrem, do 
návrhu ÚP byla doplněna 
územní rezerva pro 
propojovací komunikaci.

17 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost, Senovážné 
nám. 1585/9, Praha 1

Nevyjádřili se.

18 Policie ČR, krajské 
řed.Středočeského kraje, 
Na Baních 1304, Praha 5

KRPS-260740-1/ČJ-
2016-0100MN ze 
dne 8.9.2016

K návrhu nemá připomínky. Bez požadavku na řešení.

Prioritou DO je v rámci 
zpracovávaných KoPÚ zachovat 
propojení obce Tuchoměřice a osady 
Pazderna, které je návrhu ÚP 
přerušeno navrhovaným koridorem 
silnice II. třídy. S umístěním 
navrhovaného koridoru nesouhlasí 
zároveň z důvodu, že by byl zničen 
vysazený krajinný prvek L5 Háj Na 
Skalicích II vysazený podle platného 
PSZ v letech 2009-2010

Propojení do osady 
Pazderna pro pěší bude 
zajištěno podchodem pod 
navrhovanou silnicí II.tř., v 
trase stávající cesty okolo 
Panny Marie, jak je 
zakresleno v návrhu 
územního plánu. Přístup 
zemědělské techniky bude 
řešen v budoucím podjezdu 
při silnici na Lichoceves. 
Krajinné výsadby uvedené ve 
stanovisku DO byly 
provedeny v sousedním k.ú. 
a na území obce 
Tuchoměřice nezasahují.   
Dle dohody DO s 
navrhovaným řešením 
souhlasí a nepožaduje 
změnu umístění koridoru v 
návrhu ÚP Tuchoměřice. 

Požadují řešení přístupnosti lokality 
Nad Lomem ze zastavěné části obce 

Do lokality Nad Lomem je v 
návrhu ÚP vymezena 
účelová komunikace, která 
vede podél vodojemu ze 
zastavěného území. možné 
napojení plochy bylo 
prověřeno, přístup lze z této 
komunikace zajistit.

Státní pozemkový úřad 
(Krajský pozemkový úřad 
pro SK - Pobočka 
Kladno), nám. 17. 
listopadu 2840, Kladno, 
272 01

19 SPU 506943/2016 
ze dne 4.10.2016
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Upozorňují na zvýšenou míru 
erozního ohrožení velkého půdního 
bloku v k.ú. Kněžívka, které by mohlo 
negativně ovlivnit zastavitelné plochy 
označené jako B3

V návrhu územního plánu 
byly po podrobném prověření 
délky spádnic a velikosti 
dílčího povodí vymezeny v 
dotčeném území dvě plochy 
RO - plochy pro opatření ke 
zvýšení retence dešťových 
ploch. 

KoPÚ Tuchoměřice a KoPÚ 
Kněžívka byly dle sdělení Státního 
pozemkového úřadu SPU č.j. MUCE 
54367/2018 ze dne 6.9.2018 
pozastaveny do doby definitivního 
schválení územního plánu.

20 Český telekomunikační 
úřad, Sokolovská 219/58, 
Praha 9

Nevyjádřili se. Bez požadavku na řešení.

21 Krajský úřad Stř. kraje, 
odbor regionálního 
rozvoje, Zborovská 11, 
Praha 5

Č.j. 
087068/2019/KUSK 
ze dne 24.6.2019

Posoudil návrh ÚP podle § 50 odst. 7 
stavebního zákona a neshledal žádné 
rozpory a lze postupovat v dalším 
řízení o územním plánu ze 
předpokladu, že bude respektován 
koridor pro rozšíření D7 tak, že do něj 
plochy A10, A11, A34, A13 a A16 
nebudou zasahovat, dále že budou 
opraveny údaje o záplavovém území 
včetně podmínek z něj vyplývajích, 
zejména v aktivní zóně nebudou 
navrhovány žádné zastavitelné 
plochy. Budou vypuštěny plochy č. 
2,11, 15, 16, 18, 19, 38, 43, plochy č. 
3, 7, 9, 36, 39 a 49 budou 
redukovány. 

Požadavky byly zapracovány, 
v návrhu ÚP byl vymezen 
koridor pro rozšíření dálnice 
D7 dle ZUR SK, zastavitelné 
plochy do koridoru 
nezasahují, údaje o 
záplavovém území byly 
zapracovány včetně 
podmínek z něj vyplývajích, v 
aktivní zóně nejsou 
navrhovány žádné 
zastavitelné plochy, plochy a 
lokality byly upraveny - 
vypuštěny a redukovány - dle 
stanoviska dotčeného orgánu 
ochrany ZPF.

22 Hlavní město Praha Nevyjádřili se. Bez požadavku na řešení.

23 Obec Kněževes Nevyjádřili se. Bez požadavku na řešení.

1) Lokalita areálu na pozemku parc. 
č. 804 a dalších přiléhajících, k.ú. 
Tuchoměřice(dnešní cvičiště psů), je 
zařazena do plochy V1 výrobně 
obslužná zóna, s možností 70% 
zastavění - tedy stavba o rozloze 
16211m2 a výšky 20m. Toto je v 
rozporu s koncepcí územního plánu a 
jeho zachováním charakteru a pro 
obec Středokluky nepřijatelné (viz 
dále doprava)

Připomínka byla 
zapracována, podmínky 
plošného a prostorového 
uspořádání plochy byly 
upraveny tak, aby objemy 
staveb neměly v krajině 
negativní vliv, v ploše  V1 
byla stanovena max výška 
objektů 9 m nad rostlý terén.

24 Obec Středokluky

B/ Sousední obce, ostatní:

přijato pod 
MUCE67465/2016 
ze dne 4.10.2016
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2) Lokalita Pazderna nemá zajištěné 
žádné přímé napojení na krajské 
komunikace a všechny projekty 
Středočeského kraje toto území 
ignorují. Po dokunčení přeložky II/240 
se Černovičky stanou tranzitní 
oblastí, pokud dojde k využití pro 
těžkou dopravu, bude komunikace ve 
vlastnictví obce Středokluky okamžitě 
zničená, pravděpodobně i soukromé 
nemovitosti v blízkosti vozovky. Obec 
Středokluky odmítá těžkou dopravu 
nebo zvýšenou osobní dopravu přes 
Černovičky. Vyzývá zpracovatele ÚP 
k diskuzi o nové příjezdové 
komunikaci na Pazdernu a 
Černovičky.

Připomínka nebyla 
zapracována. V lokalitě 
Pazderna je navrhován 
plošný rozvoj ve zcela 
minimálním rozsahu, 
stávající osídlení není 
zdrojem nijak významné 
dopravy. Územní plán 
navrhuje komunikační 
propojení od Tuchoměřic ve 
směru od silnice III/0071 na 
Lichoceves, v trase stávající 
cesty. Vazby s ohledem na 
plánovanou přeložku silnice 
II/240 je nutno sledovat v 
přípravě tohoto krajského 
záměru

Nesouhlasí s vymezením plochy V1 
Výrobně obslužná zóna na 
pozemcích 371/6, 345/2 a dalších 
označených jako plochy A11, A12, o 
celkové rozloze 130 444 m2. Nelze 
vymezit tak velký areál bez vyřešení 
příjezdové cesty. Odmítají strpět 
komerční plochy s negativními 
dopady na zdraví a bezpečnost 
obyvatel Středokluk a Kněževse bez 
jakéhokoli kladného přínosu.

Plochy A11 a A12 (dle 
výkresu předpokládaných 
záborů ZPF lokalita č. 43) 
byly na základě 
nesouhlasného satnoviska 
orgánu ochrany ZPF z 
návrhu ÚP vypuštěny.

Upozorňuje, že trasování komunikace 
mezi novým sjezdem a stávajícím 
sjezdem na Kněžívce bylo při 
posledním jednání jiné - bližší D7.

Není zřejmá připomínka, 
návrh trasování komunikací 
se neměnil. Trasování bylo v 
návrhu ÚP upraveno dle 
aktuální projektové 
dokumentace dopravní 
stavby pro EIA.

25 Obec Číčovice Nevyjádřili se.

26 Obec Lichoceves Nevyjádřili se.

27 Obec Statenice Nevyjádřili se.

28 Obec Horoměřice Nevyjádřili se.

Návrh ÚP nám nebyl předložen ani s 
námi projednán. ŘLP ČR, s.p. má v 
blízkosti zařízení sloužící pro zajištění 
bezpečnosti letového provozu, nelze 
akceptovat navrženou 
dvouproudovou komunikaci od 
kruhového objezdu u GO parkingu a 
dále pokračující po příjezdové 
komunikaci k bráně č. 16 letiště 
Praha Ruzyně a dále podél plotu 
letiště. V této lokalitě je umístěno 
radionavigační zařízení a kabelové 
trasy pro jeho napájení.

Návrh ÚP byl doručen všem 
dotčeným orgánům 
opatřením č.j. MUCE 
51925/2016 OUP ze dne 
29.7.2016, Úřad pro civilní 
letectví ČR vydal stanovisko 
pod č.j. 007548-16-701 ze 
dne 2.8.2016, ve kterém je 
uveden souhlas za podmínky 
respektování ochranných 
pásem letiště. Vzhledem ke 
kolizi navrhovaného záměru 
v návrhu ÚP s požadavky 
ochranného pásma letiště 
byla navrhovaná komunikace 
z návrhu ÚP vypuštěna. 

Řízení letového provozu 
České republiky, státní 
podnik navigační 787, 252 
61 Jeneč

29 MUCE 27584/2018, 
doručeno dne 
2.5.2018
po termínu
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Z hlediska Radionavigačního zařízení 
NDB a FFM:
1) jedná se o hrubé narušení OP, 
projíždějící auta a stromy naruší OP

Úsek komunikace byl z 
návrhu ÚP vypuštěn. 

2) z důvodu vyloučení vlivu na NDB 
aFFM je nutné provést studii 
ovlivnění, hhradí zadavatel územního 
plánu, studii zpracovává odborná 
firma, její zadání musí být ve 
soplupráci s pracovníkem ŘLP ČR 
Ing. Jan Bernatzik. Na základě 
výsledků je možné plánovat takové 
umístění komunikace, které nebude 
mít na zařízení NDB a FFM vliv.

Úsek komunikace byl z 
návrhu ÚP vypuštěn. 

3) Zařízení NDB musí být zachováno, 
je to konvenční záloha k přiblížení 
ILS jak pro dráhu 24 tak i 06.

Úsek komunikace byl z 
návrhu ÚP vypuštěn, 
zařízení nebudou dotčena.

Požadují respektovat dálnici D7 
včetně OP. Požadují vymezit a 
chránit koridor VPS pro rekonstrukci 
a rozšíření v šíří 150m. Plochu pro 
MÚK požadují rozšířit tak, aby 
zahrnovala plochu odpovídající 
rozsahem řešení MÚK rozšířenému o 
100m od plánované vnější větve 
MÚK.Požadujeme, aby do takto 
navrhovaného koridoru včetně MÚK 
Aviatická nebyly navrhovány nové 
rozvojové plochy. Plochy přestavby 
A10, A11, A34, A13 a A16 požadují 
vymezit mimo koridor.

Požadavky byly zapracovány, 
obdobné požadavky vyplývají 
ze stanoviska Ministerstva 
dopravy, dotčeného orgánu. 
V návrhu ÚP byl vymezen 
koridor pro rozšíření dálnice 
a doplnění a rekonstrukci 
MÚK Aviatická, zároveň byl 
zařazen jako veřejně 
prospěšná stavba. Koridor je 
vymezen v celkové šíři 
150m, v prostoru křižovatky 
Aviatická rozšířen na 
požadovanou šířku. 

v ploše A34 požadují posoudit 
předpokládané navýšení dopravního 
zatížení na D7, resp. MUK Aviatická 
a návrh upravit tak, aby nedošlo k 
překročení kapacity MÚK. V případě 
nutných úprav na nadřazené silniční 
síti bude postupováno v souladu s 
§39 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích.

Požadavek byl zapracován. 
Jedná se o plochy převzaté 
ze stávající ÚPD.  Do 
regulativu plochy V2 a do 
kpt. 13 - etapizace pro 
plochu V2 bylo doplněn 
požadavek na posouzení 
kapacity MUK Aviatická.

C/ Ostatní
Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, Čerčanská 12, Praha 
4

30 22 879-ŘSD-16-110 
ze dne 29.9.2016
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1 Miroslav Rolc, V Kněžívce 
268, Tuchoměřice 252 67

MUCE 55812/2016 
ze dne10.8. 2016

Navrhuje část pozemku parc. č. 
205/1, k.ú. Kněžívka (PK) změnit na 
využití jako zeleň typu PP- zeleň s 
přírodní dominantní funkcí nebo IP - 
interakční prvek ÚSES nebo DZA - 
doprovodná zeleň v zastavěném 
území a zastavitelné ploše nebo Z1 
zemědělská půda.
Uvedený pozemek je obklopen zelení 
a zemědělskou půdou, návrh lépe 
doplní tuto lokalitu. Eventuální 
sportovní plocha by vyžadovala 
příjezd pro auta a to je v tomto 
prostoru problém.

Připomínka byla 
zapracována částečně.V 
rámci ploch pro sport a 
rekreaci (R) je stanoveno v 
rozsahu min. 25 % zeleně.  
dále je stanovena podmínka 
v rámci areálu vymezit 
souvislé plochy ochranné 
zeleně zejména směrem k 
obytné zástavbě. Plocha byla 
již v předchozím ÚP. 
Odstavování vozidel je 
přípustné jen dle poštu 
účelových jednotek 
budoucího sportovního 
zařízení - hlavní využití, 
podmínkou je dále následné 
prověření kapacity příjezdové 
komunikace ke sportovnímu 
zařízení.

2 Jiřina Chadimová, Ke 
Statenicím 30, 
Tuchoměřice 252 62

MUCE 56922/2016 
ze dne 18.8.2016

Navrhuje změnu z plánované zahrady 
na plochu smíšené území. Jedná se 
o pozemek parc. č. 339/3, k.ú. 
Tuchoměřice, v současné době je 
určený k zásatvbě RD, což by dle 
navrhovaného ÚP nebylo možné.

Připomínka byla 
zapracována, pozemek parc. 
č. 339/3, k.ú. Tuchoměřice, 
se nachází mimo záplavové 
území, podle platného 
územního plánu je 
zastavitelný, byl prověřen a  
zařazen do plochy bydlení 
B1.

3 Jan Šindelář, Na 
Sedmerkách 241, 
Středokluky

MUCE 56090/2016 
ze dne 16.8.2016

Navrhuje změnu z plánované zahrady 
na plochu smíšené území. Jedná se 
o pozemek parc. č. 339/3, k.ú. 
Tuchoměřice, v současné době je 
určený k zásatvbě RD, což by dle 
navrhovaného ÚP nebylo možné.

Připomínka byla 
zapracována, pozemek parc. 
č. 339/3, k.ú. Tuchoměřice, 
se nachází mimo záplavové 
území, podle platného 
územního plánu je 
zastavitelný, byl prověřen a  
zařazen do plochy bydlení 
B1.
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4 Ivana Poláčková, Hole 11, 
252 64 Svrkyně

MUCE 59288/2016 
ze dne 24.8.2016

Žádá o zařazení pozemku parc. č. 
339/1, k.ú. Tuchoměřice (PK337/1) 
do zastavitelných ploch. Pozemek se 
nachází uprostřed obce s okolní 
zástavbou, současné 
obhospodařování je složité, obtížná 
dostupnost i provádění prací kvůli 
malé výměře je obtížné.

Připomínka byla částečně 
zapracována. Jedná se o 
pozemek nacházející se 
uvnitř obce, v zástavbě, v 
současnosti je zemědělsky 
obhospodařovaný. Pozemek 
leží cca zpoloviny v 
záplavovém území 
Únětického potoka, v severní 
části na pozemek zasahuje 
aktivní zóna. Stávající využití 
pro zemědělské účely je 
problematické, je obklopen 
zástavbou. Do plochy bydlení 
byla zařazena část pozemku 
mimo záplavové území. V 
plochách BZ zahrady obytné, 
do kterých je zařazena zbylá 
část pozemku, jsou pro části, 
které zasahují do aktivní 
zóny, stanoveny podmínky s 
ohledem na požadavky 
vodního zákona (tj. bez 
umísťování staveb včetně 
zákazu zřizování oplocení).

5 Marie Šípková, Tichá 45, 
252 67 Tuchoměřice

MUCE 60152/2016 
ze dne 31.8.2016

Žádá o vyjmutí pozemků parc. č. 109, 
41/3 a 3/9 (pozemky náležející k RD 
č.p. 81) z území smíšeného a zařadit 
do území určeného k bydlení. 
Nemovitosti přiléhají k našemu domu, 
jsou stísněné a nepřiléhají k hlavní 
ulici. Existuje velká pravděpodobnost 
dílny, autodílny, problematické z 
hlediska hluku, emisí, problematické 
návštěvy klientů.

Připomínka byla 
zapracována, pozemky byly s 
ohledem na kontext   
vyhodnoceny jako vhodné 
pro zařazení do ploch bydlení 
B1, odpovídá stávajícímu 
využití.

1) Zařazení pozemku PK 86/1 , k.ú. 
Kněžívka, do zastavitelné plochy pro 
komerční výstavbu. Navrhuje to 
provést na základě projednané SEA, 
jejíž součástí byl v minulosti tento 
pozemek projednán, a na základě 
přiloženého souhlasu s vynětím ze 
ZPF (není přiložen). Jedná se o 
pozemky u R7, zástavbou bude 
umožněno urbanistické zcelení 
plochy.

Připomínka nebude 
zapracována. Plocha není 
jako zastavitelná vymezena 
ve stávající ÚPD, obec má 
dostatek stávajících 
rozsáhlých ploch pro 
obdobné využití. Vzhledem k 
vysoké kvalitě půdy v území 
dotčené orgány nesouhlasily 
ani s potvrzením rozsahu 
zastavitelných ploch 
komerčního charakteru z 
původní platné ÚPD, plochy 
musely být částečně 
redukovány.  Na pozemku 
byla na základě připomínek k 
dopravnímu řešení v lokalitě 
výroby a služeb vymezena 
územní rezerva pro 
komunikaci.

6,7,
8,9

Královská kanonie 
premonstrátů na 
Strahově, Strahovské 
nádvoří 1/132, 118 00 
Praha 1

MUCE 60020/2016 
ze dne 2.9.2016
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2) Zařazení pozemku PK 384/1, k.ú. 
Kněžívka, do zastavitelné plochy pro 
komerční výstavbu. Navrhuje to 
provést na základě projednané SEA, 
jejíž součástí byl v minulosti tento 
pozemek projednán, domníváme se, 
že byl v minulosti součástí vynětí ze 
ZPF. V území se plánuje umístit 
silnice, a to v rámce budoucího 
napojení R7 s obcí. 

Připomínka nebude 
zapracována. Plocha není 
vymezena ve stávající ÚPD. 
Jedná se o pozemky 
podléhající I.tř. ochrany ZPF, 
které lze odejmout ze ZPF 
jen ve veřejném zájmu. Obec 
má dostatek stávajících 
rozsáhlých ploch pro 
obdobné využití.  Vzhledem k 
vysoké kvalitě půdy v území 
dotčené orgány nesouhlasily 
s potvrzením rozsahu ploch z 
původní platné ÚPD. 
Zároveň byla upravena 
poloha přípojné komunikace 
související s krajským 
záměrem přeložky II/240 
vedoucí přes předmětný 
pozemek a s tím došlo k 
úpravě rozsahu plochy 
výroby a skladování.

3) Zařazení pozemku parc. č. 318/1, 
k.ú. Kněžívka, do zastavitelné plochy 
pro rodinné bydlení. Navrhuje to 
provést výměnou za pozemky, které 
se na severozápadním svahu plánují 
vyjmout z ÚP. Pozemek je obklopen 
stávající či budoucí zástavbou, bude 
zde nutné vybudovat nákladnou 
komunikaci s rozdělením nákladů na 
všechny pozemky určené k zástavbě. 

Připomínka nebyla 
zapracována. Pozemky jsou 
zařazeny v I. a II.třídě 
ochrany ZPF, podle zákona o 
ochraně ZPF je lze zařadit do 
zastavitelných ploch, pokud 
jiný veřejný zájem přesahuje 
veřejný zájem ochrany ZPF. 
Z návrhu nového ÚP jsou 
vyjmuty  plochy obsažené ve 
stávající ÚPD v kategorii 
"výhled", pro tyto plochy 
dosud nebyly vyhodnoceny 
zábory ZPF. 

4) jedná se o umístění retence pro 
cca polovinu území komerční zóny do 
pozemků parc. č. PK 193/1 a PK 
192/1, k.ú. Kněžívka, o velikosti cca 
třetiny celkové výměry našich 
pozemků. Navrhujeme rozdělit retenci 
do několika částí a tyto následně 
umístit do pozemků také jiných 
vlastníků. Jedná se o retenci na 
velkých plochách, znemožní náš 
investiční záměr. Jedná se o vysoce 
nákladnou stavbu, bylo by vhodné v 
budoucnu rozdělit umístění retencí a 
náklady s tím spojené pro všechny 
pozemky v zóně.

Připomínka byla 
zapracována. Pozemky 
uvedené  žadatelem byly z 
plochy TIR - plocha pro 
společné retenční optření 
přeřazeny do plochy V2 
Výrobně obslužná  
zóna s výškovým omezením 
staveb. Do podmínek plochy 
V2 byl doplněn požadavek 
na realizaci retenčních 
opatření v potřebném 
rozsahu u každého areálu 
dle výpočtových srážek s 
možností následného odvodu 
vod do Únětického potoka. 
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10 MUDr. Karolina 
Kašparová, V Zátiší 281, 
252 67 Tuchoměřice

MUCE 60591/2016 
ze dne 5.9.2016

Připomíná účelovou přístupovou 
komunikaci v KÚ Tuchoměřice k 
pozemku parc. č. 299/5 a 299/2 , k.ú. 
Kněžívka, přes pozemky 50/1 a 57 
(bývalá nemovitost č.16. Komunikace 
slouží denně jako přístupová.

Připomínce bylo vyhověno 
částečně, do podmínek 
využití plochy OV Občanské 
vybacvení bylo doplněno jako 
přípustné využití pro 
účelovou a místní 
komunikaci. Pozemky 50/1 a 
57 jsou uvažovány pro 
stavby pro školství nebo 
stavby související, vhledem k 
tomu, že není znám přesný 
záměr, není vhodné do 
pozemků pro OV zakreslovat 
polohu veřejných prostranství 
a komunikací. 

Jako vlastník pozemku parc. č. 
196/18, dále pozemků parc. č. st. 
292, 190, 191/1, 196/10, 196/11, 
196/17, 196/19, 392/1, 392/6, PZE 
170, PZE 171, k.ú. Kněžívka, 
pozemku parc. č. 196/20 a 196/21, 
k.ú. Kněžívka, a pozemků parc. č. 
585/4-11, 585/14-17, PZE 591, PZE 
592/1, k.ú. Tuchoměřice, podává 
následující připomínky:

1)Připomínka k odstavci 6.2. 
Podmínky využití ploch OVZ 1 Plocha 
občanské vybavení v zóně jih: 
nesouhlasí s hlavním využitím 
občanské vybavení a požaduje využití 
"výroba a služby" jako hlavní využití 
společně s "občanským 
vybavením"(soulad se stávajícím ÚP 
tedy s funkcí, se kterou investor 
počítal při pořizování pozemku. Dále 
požadujeme intenzitu využití 70%.

Připomínce bylo vyhověno. 
Označení a využití plochy 
bylo upraveno z důvodu 
možného zachování plochy v 
návrhu ÚP ve smyslu 
odpovídajícím stávajícímu 
územnímu plánu. Procento 
využití v zóně jih bylo 
prověřeno a  sjednoceno pro 
celou lokalitu na požadavek 
min 20% zeleně rozlohy 
stavebního pozemku.

Připomínka k odstavci 7 Vymezení 
ploch pro VPS a VPO: požadují 
vyjmout z VPS soukromou areálovou 
komunikaci od kruhového objezdu k 
objektu The Prague outlet a dále ke 
komunikaci K Lesu.

Připomínce nebylo vyhověno, 
komunikace bude zachována 
jako VPS, komunikační 
propojení je důležité pro 
obsluhu území, pro 
zokruhování, resp. možnost 
dalšího výjezdu z lokality.

MUCE 63985/2016 
ze dne 16.9.2016, 
MUCE 63990/2016 
ze dne 16.9.2016, 
MUCE 63992/2016 
ze dne 16.9.2016 a
MUCE 63998/2016 
ze dne 16.9.2016

DREITONEL Three s.r.o., 
Ovocný Trh 572/11, 
11000 Praha 1
Ing. Martin Kubišta, 
jednatel  
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Připomínka k odstavci 4 Koncepce 
veřejné infrastruktury, bod V: 
předkládáme podnět na úpravu 
dopravního řešení v novém ÚP -
1) nevidíme smysl navrhovaného 
severního propojení komunikace Ke 
Kopanině s komunikací K Lesu. 
Pozemky sousedící jsou již dopravně 
obslouženy, kdo a proč by 
komunikaci využíval a financoval?
2) Pro cyklopropojení od Nebušic a 
Přední Kopaniny navrhujeme dvě 
alternativy- buď po hranici pozemků 
The Prague Outlet, resp. Dreitonel 
směrem na sever a napojit na 
stávající cyklotrasu 0101 či 810, nebo 
po hranici The Prague Outlet a CID 
Company a zde ji spojit s 
navrhovanou cyklostezkoz podél 
komunikace Ke Kopanině

Připomínka pod bodem 1 
nebyla zapracována, 
komunikační propojení je 
důležité pro obsluhu území, 
pro zokruhování, resp. 
možnost dalšího výjezdu z 
lokality.
Připomínka pod budem 2 
byla zapracována, pro 
cykloprapojení byla 
vymezena trasa severně od 
haly Outletu, zároveň jako 
VPS. Návrh koncepce 
cyklistických tras se nemění.
(dále i odůvodnění kpt. 
C.5.VII a C.6)
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Jako vlastník pozemku parc. č. 19614 
k.ú. Kněžívka, podává následující 
připomínky:

1)Připomínka k odstavci 6.2. 
Podmínky využití ploch OVZ 1 Plocha 
občanské vybavení v zóně jih: 
nesouhlasí s hlavním využitím 
občanské vybavení a požaduje využití 
"výroba a služby" jako hlavní využití 
společně s "občanským 
vybavením"(soulad se stávajícím ÚP 
tedy s funkcí, se kterou investor 
počítal při pořizování pozemku. Dále 
požadujeme intenzitu využití 70%.

Připomínce bylo vyhověno. 
Označení a využití plochy 
bylo upraveno z důvodu 
možného zachování plochy v 
návrhu ÚP ve smyslu 
odpovídajícím stávajícímu 
územnímu plánu. Procento 
využití v zóně jih bylo 
prověřeno a  sjednoceno pro 
celou lokalitu na požadavek 
min 20% zeleně rozlohy 
stavebního pozemku.

Připomínka k odstavci 7 Vymezení 
ploch pro VPS a VPO: požadují 
vyjmout z VPS soukromou areálovou 
komunikaci od kruhového objezdu k 
objektu The Prague outlet a dále ke 
komunikaci K Lesu.

Připomínce nebylo vyhověno, 
komunikace bude zachována 
jako VPS, komunikační 
propojení je důležité pro 
obsluhu území, pro 
zokruhování, resp. možnost 
dalšího výjezdu z lokality.

Připomínka k odstavci 4 Koncepce 
veřejné infrastruktury, bod V: 
předkládáme podnět na úpravu 
dopravního řešení v novém ÚP -
1) nevidíme smysl navrhovaného 
severního propojení komunikace Ke 
Kopanině s komunikací K Lesu. 
Pozemky sousedící jsou již dopravně 
obslouženy, kdo a proč by 
komunikaci využíval a financoval?
2) Pro cyklopropojení od Nebušic a 
Přední Kopaniny navrhujeme dvě 
alternativy- buď po hranici pozemků 
The Prague Outlet, resp. Dreitonel 
směrem na sever a napojit na 
stávající cyklotrasu 0101 či 810, nebo 
po hranici The Prague Outlet a CID 
Company a zde ji spojit s 
navrhovanou cyklostezkoz podél 
komunikace Ke Kopanině

Připomínka pod bodem 1 
nebyla zapracována, 
komunikační propojení je 
důležité pro obsluhu území, 
pro zokruhování, resp. 
možnost dalšího výjezdu z 
lokality.
Připomínka pod budem 2 
byla zapracována, pro 
cykloprapojení byla 
vymezena trasa severně od 
haly Outletu, zároveň jako 
VPS. Návrh koncepce 
cyklistických tras se nemění.
(dále i odůvodnění kpt. 
C.5.VII a C.6)

CID company s.r.o., K 
Betáni 15/1094, Praha 4 v 
zastoupení Ing. arch. 
Miroslavou Tylšovou, 
APRIS 3MP s.r.o., K 
Roztokům 190, 165 00 
Praha 6 Suchdol

MUCE 63997/2016 
ze dne 16.9.2016
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13 Jan Čadek, Ke Kovárně 
184, 252 67 Tuchoměřice

MUCE 64481/2016 
ze dne 20.9.2016

Koncepce navrhuje odklon průjezdné 
dopravy do Lichocevsi a Středokluk 
mimo zastavěné území přeložkou, 
která souvisí s realizací rozvojových 
ploch západně od Kněžívky. 
Nesouhlasí s umístěním nové trasy 
silnice v takové blízkosti Kněžívky. V 
kněžívce je nyní hluk z letadel, 150m 
od pozemku máme most a silnici D7, 
kde je hluk nepřetržitý, navrhovaná 
přeložka by náš pozemek (parc. č. 45 
a st.43, k.ú. Kněžívka) a v podstatě 
celou Kněžívku uzavřela ze třetí 
strany.

Připomínka nebyla 
zapracována. Nově navržená 
komunikace doplňuje síť 
propojovacích komunikací v 
zastavěném území; bez 
návrhu nelze vymezovat 
nová rozvojová území pro 
bydlení západně a 
severozápadně od obce. 
Významu komunikace musí 
odpovídat její zařazení v ÚP.

Tůma Vlastimil, V Uličce 
209, 25267 Tuchoměřice, 

Tůma Vlastimil, Hlavní 66, 
25267 Tuchoměřice, 
Tůma Václav, Hlavní 66, 
25267 Tuchoměřice
Hawryluk Jaroslav, 
Bohostice 22, 262 31
Keslová Jana, 
Kremličkova 987/4, 140 
00 Praha 4

Ing. Josef Domorád, 
Šmeralovy 170/31, 17000 
Praha 7

Vladimír Vondra, Nad 
Štolou 769, 25262 
Horoměřice
JUDr. Zbyněk Zatopil, 
Dvorecká 1162/2a, 14000 
Praha 4
všichni tři v zastoupení 
Pavlem Vondrou, bytem K 
Chocholu 249, 252 62 
Statenice

Obsahem připomínky je nezařazení 
pozemků parc. č. 373/4, 373/9, 377/2 
a 377/3 v k.ú. Tuchoměřice do 
návrhu územního plánu jako 
zastavitelné plochy, oproti původním 
návrhům a dohodám. Pozemky 
vlastnící nabyli v dobré víře po 
předchozím jednání na obci. 
Pozemky jsou vhodným potenciálním 
územím pro rozvoj obce s ohledem 
na geografickou polohu. Pozemky 
byly v původním návrhu územního 
plánu plánu projednávaném v roce 
2010 obsaženy pod. č. 21, veškeré 
kroky podatele byly činěny na základě 
těchto skutečností. Dále uvádí, že 
územní plán obsahuje i zastavitelné 
plochy, kde vlastník deklaruje 
kontinuálně nesouhlas se stavební 
činností, tyto pozemky pak blokují 
případný další rozvoj.

K připomínce nebylo 
přihlédnuto, byla podána po 
termínu. Uvedené pozemky 
nejsou v platné ÚPD obce 
vymezeny jako zastvitelné. 
Obec má dostatek 
zastavitelných ploch dosud 
nevyužitých.

15

14 MUCE 80343/2016 
ze dne 28.11.2016
po termínu

Jedná se o parcely parc. č. 86/77 a 
86/74, k.ú. Kněžívka. Připomínka je k 
parcelaci, celá oblast je rozsáhlé 
území, proto žádáme o rozdělení na 
menší celky, aby naše pozemky 
nebyly blokovány. Doporučujeme 
rozdělit do více etap, zejména rozdělit 
na severní a jižní část. Dále prosíme 
zvážit zvýšení využití obou parcel na 
70% (30% zeleň)

K připomínce nebylo 
přihlédnuto, byla podána po 
termínu. Požadavek je již v 
návrhu územního plánu 
obsažen, podmínky umožňují 
dohodu o parcelaci uzavřít i 
pro menší celky.
Procento zastavění v zóně jih 
bylo prověřeno na základě 
připomínek dalších vlastníků, 
nově je pro celou lokalitu 
stanoveno jednotně.

MUCE 13847/2017 
ze dne 1.3.2017
po termínu
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16 Petr Sailer, Libocká 
264/8, 16200 Praha 6

MUCE 26888/2017 
ze dne 28.4.2017, 
po termínu

Nesouhlasí se zařazením pozemku 
PK parc.č. 321, k.ú. Kněžívka, do 
ploch s využitím pro zahrady a sad, 
ve stávajícím platném ÚP je pozemek 
zařazen v plochách bydlení s 
výškovým omezením. Využití 
pozemků je změněno bez zjevného 
důvodu, bez studie, která by 
prokazovala nutnost ze stavebních 
pozemků vytvářet pozemky zeleně na 
pozemcích soukromých vlestníků 
před využitím pozemků ve vlastnictví 
obce a státu. Pozemky navazují na 
zástavbu, nekladou žádné nároky na 
vybudování technické a dopravní 
infrastruktury. 
Nesouhlasí s návrhem v celém 
rozsahu, neboť neřeší celé katastrální 
území, je nekoncepční a 
diskriminační.

K připomínce nebylo 
přihlédnuto, byla podána po 
termínu. Pozemek nebyl v 
návrhu územního plánu 
určen pro zahrady a sady, 
nýbrž pro plochy R Sportovní 
a rekreační plochy. 

17 JUDr. Jiří Simon, Jitka 
Simonová, Svídnická 
515/2, 181 00 Praha 8

MUCE 64161/2017 
ze dne 27.10.2017, 
po termínu

Podává námitku týkající se pozemků 
parc. č. 80/28 a 74/1 k.ú. 
Tuchoměřice, dle návrhu nového 
územního plánu na těcho pozemcích 
nelze postavit rodinný dům. Pozemky 
jsou více jak 50 let v zástavbové 
oblasti, dle původních i současných 
územních plánů, proto byly pozemky 
zakoupeny s cílem stavby RD. 
Svévolným zásahem do vlastnického 
práva došlo k porušení Ústavy České 
republiky o nedotknutelnosti 
vlastnictví včetně dalších právních 
předpisů. Zpracovatelka svévolně 
vyjmula ze zástavbové plochy jen tyto 
pozemky, a tím účelově znehodnotila 
hodnotu parcel. Navrhuje, aby 
předmětné plochy byly zařazeny do B 
bydlení a ponechány tak beze změny. 
Podání je provedeno v souladu s § 37 
zákona 500/2004 Sb., správní řád.

K námitce bylo přistupováno 
jako k připomínce, námitky 
nelze ke společnému jednání 
uplatnit. Podle  stávajícího 
územního plánu je pozemek 
součástí zastavěného území, 
zařazený v ploše 
nízkopodlažního bydlení.
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18 JUDr. Jiří Simon, 
Svídnická 515/2, 181 00 
Praha 8

MUCE 65639/2017 
doručeno dne 
2.11.2017 
po termínu

zásadní námitka k návrhu ÚP. Dne 
23.10.2017 se jako vlastník dozvěděl, 
že pozemky parc. č. 80/28 a 74/1 k.ú. 
Tuchoměřice jsou vyjmuty z 
funkčního využití po stavbu rodinného 
domu. Přitom jsou jiné pozemky 
zemědělské převáděny do 
zástavbové části. Snížení funkčního 
využití je neodůvodněné jakýmkoli 
zákonným důvodem. Jako vlastník 
jsem se o navrhované změně nemohl 
dozvědět, neboť to nebylo uvedeno v 
zadání ÚP, ani v současném ÚP není 
tato změna vyznačena jako 
výhled..Tímto došlo k 
neodůvodněnému snížení účelovosti 
a ceny pozemku, snížení se zároveň  
týká pouze těchto parcel. Obec ani 
pořizovatel požadavek na změnu na 
dotčených pozemcích neučinila. 
POdává tedy námitku a návrh, aby 
předmětné parcely byly zařazeny jako 
B5 - Bydlení v rodinných domech, jak 
je tomu dosud.

K námitce bylo přistupováno 
jako k připomínce, námitky 
nelze ke společnému jednání 
uplatnit. Podle  stávajícího 
územního plánu je pozemek 
součástí zastavěného území, 
zařazený v ploše 
nízkopodlažního bydlení.

Námitky k návrhu územního plánu: 
Jako vlastník následujících pozemků 
plánujeme v blízké budoucnosti jejich 
využití a žádáme proto o jejich 
zařazení do těchto ploch:

K námitkám bylo 
přistupováno jako k 
připomínkám, námitky nelze 
ke společnému jednání 
uplatnit. Podání bylo učiněno 
po termínu.

Pozemky PK parc. č. 227, 228, 
236/1, 237 k.ú. Tuchoměřice do ploch 
B1 nízkopodlažní bydlení, jedná se o 
zastavěnou část obce a v blízkosti se 
nachází také lokalita bydlení, anebo 
do ploch V1 výrobně obslužná zóna

K připomínce nebylo 
přihlédnuto, byla podána po 
termínu. Jedná se o 
pozemky mimo sídlo, ve 
stávajícím územním plánu 
vymezené jako plochy 
Zemědělské půdy. 

Pozemky parc. č. 259/1, 260 a 248 
(asi k.ú. Tuchoměřice) do ploch B1 
nízko podlažní bydlení, jedná se o 
zastavěnou část obce a v blízkosti se 
nachází také lokalita bydlení anebo 
do ploch V1 výrobně obslužná zóna

K připomínce nebylo 
přihlédnuto, byla podána po 
termínu.  Jedná se o 
pozemky mimo sídlo, ve 
stávajícím územním plánu 
vymezené jako plochy 
Zemědělské půdy.

Pozemky parc. č. 215/4, 215/5, 
219/1, 211, 212 a 215 k.ú. Kněžívka 
do ploch B1 nízkopodlažní bydlení, 
jedná se o zastavěnou část obce a v 
blízkosti se nachází také lokalita 
bydlení

K připomínce nebylo 
přihlédnuto, byla podána po 
termínu.  Jedná se o 
pozemky mimo sídlo, ve 
stávajícím územním plánu 
vymezené jako plochy Zeleň 
doprovodná a rozptýlená.

pozemky parc. č. 339/1, 339/2, 339/3, 
339/9 a 339/10 k.ú. Kněžívka do 
ploch V1 výrobně obslužná zóna

K připomínce nebylo 
přihlédnuto, byla podána po 
termínu. Jedná se o 
pozemky mimo sídlo,bez 
přímé vazby na zastavěné 
území..

MUCE 53119/2018 
doručeno dne 
3.9.2018
po termínu

HP Trust s.r.o., Sasinkova 
2575/4, 909 01 Skalica , 
IČO 48212326
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20 Centrum Tuchoměřice 
s.r.o., Za Karlínským 
přístavem 683/6, Praha 8, 
jednatel Leoš David

Č.j.MUCE 
36029/2019 ze dne 
31.5.2019, po 
termínu

Žádají o úpravu návrhu ÚP před 
veřejným projednáním, a to 
zakreslení pozemků parc. č. 33/1, 91, 
291/2 a 291/4 k.ú. Tuchoměřice, 
které jsu v současném ÚPNSÚ 
zahrnuty do ploch Smíšené území. V 
návrhu ÚP jsou pozemky zahrnuty do 
B1 - Nízkopodlažní bydlení, kde jsou 
podmínky využití a prostorového 
uspořádání velmi omezující. Navrhují 
proto zařazení uvedených pozemků 
do ploch SO - Smíšené území (stejně 
dle současného úp) nebo do ploch 
OV1 - s doplněním podmíněně 
přípustného využití - objekty bydlení. 
Preferují SO. Úpravy navrhují provést 
již nyní, před veřejným projednáním, 
aby nebylo nutné veřejné projednání 
opakovat. Náklady na úpravu návrhu 
jsou připraveni uhradit.

K připomínce nebylo 
přihlédnuto, byla podána po 
termínu.Jedná se o pozemky 
ve stávajícím územním plánu 
zřazené jako plochy 
Smíšeného území.
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