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Žádost o přehodnocení stanoviska k návrhu změny U 1113/04 vlny 04 úprav ÚP SÚ HMP 
 
Vážení, 

Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „UZR MHMP“), jako úřad 
územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), a pořizovatel územně plánovací dokumentace a územně 
plánovacích podkladů pro území hl. m. Prahy, obdržel dne 19. 04. 2021 nesouhlasné stanovisko 
Ministerstva kultury (vaše č.j. MK 26001/2021 OPP) k návrhu změny U 1113/04 vlny 04 úprav 
ÚP SÚ HMP (dále jen „Změny ÚP“), projednávané v rámci veřejného projednání.  

Dne 12. 10. 2021 bylo svoláno dohodovací jednání, na němž byly prezentovány doplňující 
podklady k této Změně a uvedeny některé další skutečnosti. Záznam z jednání (online 
schůzky), jež přikládáme v příloze, prosíme zaslat podepsaný zpět, např. jako přílohu k 
požadovanému stanovisku (v případě zaslání datovou schránkou je možno zaslat i 
podepsaný scan). 

Ministerstvo kultury na jednání požadovalo doplnit textovou část odůvodnění návrhu v tom 
smyslu, že případná budoucí konkrétní zástavba v předmětných plochách musí navazovat na již 
stávající okolní objekty a strukturu území a je nutno chránit hodnoty související s umístěním 
řešeného území změny v ochranném pásmu Památkové rezervace v hl. m. Praze. S ohledem na 
tento požadavek bylo přepracováno odůvodnění návrhu Změny, a to v odstavci „ F. Komplexní 
zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty“, jež vám též přikládáme v příloze. 

Na základě výše uvedeného si Vás dovolujeme požádat o nové posouzení návrhu Změny ÚP a 
přehodnocení Vašeho stanoviska.   
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V případě jakýchkoliv dotazů se na mě neváhejte obrátit. 

 

 

S pozdravem 

 
 
 
 
 
 
 
         Ing. Martin Čemus  
ředitel odboru územního rozvoje 
      podepsáno elektronicky  

 

 

 

 

Přílohy: 
1. Stanovisko MK 26001/2021 OPP 
2. Zápis z dohodovacího jednání dne 12. 10. 2021 
3. Návrh změny U 1113/04 vlny 04 úprav ÚP SÚ HMP – textová část odůvodnění 
 
Rozdělovník: 
1. adresát /DS: 8spaaur/ 
2. spisovna 




