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Vyhodnocení veřejného projednání návrhu Z5 ÚPNSÚ Tuchoměřice

VYHODNOCENÍ STANOVISEK, PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK, UPLATNĚNÝCH
PŘI VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU Z5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU TUCHOMĚRICE
Došlo dne Č.j.
Č.
Obec Tuchoměřice

Orgán/obec
Právnická/fyzická osoba

Znění stanoviska, vyjádření, připomínky a podnětu

Pořizovatelem navržený způsob řešení

Obecní úřad
Tuchoměřice
V Kněžívce 212
252 67 Tuchoměřice
Krajský úřad Středočeského kraje
Krajský úřad
1 Nevyjádřili se
Středočeského kraje
Odbor územníhoplánování
a stavebního řádu
Zborovská 81
PO BOX č.59
150 21 Praha 5
IDDS : keebyyf
Úřad územního plánování – obec s rozšířenou působností
Městský úřad
2 Nevyjádřili se
Černošice
Karlštejnská 259 252
28 Černošice
IDDS : u46bwy4
Stavební úřad
Městský úřad Hostivice
3 Nevyjádřili se
Husovo náměstí 13 253
80 Hostivice IDSS :
cdrb236
Dotčené orgány (zasláno IDSS/s dodejkou) - ve smyslu § 4 zákona č.183/2007 Sb.
4 - 7.4.2022 MUCE
Městský úřad
Odbor životního prostředí:
6. TUCH66389/202 Černošice
Vodoprávní úřad nemá k veřejnému projednání změny č. 5 ÚP Tuchoměřice připomínky.
Souhlasné koordinované stanovisko bereme na vědomí,
386/ 2022 2 OŽP/Bo pracoviště Praha
Orgán ochrany přírody nemá námitky proti změně č. 5 ÚP Tuchoměřice v rámci jejího veřejného včetně informací o dalších dotčených orgánech.
ze dne
Odbor životního
projednání.
6.4.2022
prostředí
K případnému stavebnímu záměru na řešené ploše bude nutné závazné stanovisko k zásahu do
Stavební úřad:
krajinného rázu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
oddělení dopravy a
správy komunikací
Orgán ochrany ovzduší: stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho
úsek památkové péče pořizování vydává krajský úřad, v tomto případě Krajský úřad Středočeského kraje.
Podskalská 1290/19
Orgán odpadového hospodářství nemá k veřejnému projednání změny č. 5 ÚP Tuchoměřice připomínky.
120 00 Praha 2
IDDS: u46bwy4

Orgán ochrany ZPF: k vydání stanoviska k územně plánovací dokumentaci je příslušný Krajský úřad
Středočeského kraje, který je též dle § 18 odst.5 zákona dotčeným orgánem v ostatních věcech
souvisejících s územně plánovací dokumentací.
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7 - 13.4.2022 026767/2022 Krajský úřad
9..
TUCH- /KUSK ze
Středočeského kraje
465/2022 dne
Odbor životního prostředí
11.4.2022
a zemědělství
Odbor dopravy
Odbor kultury a
památkové péče
Zborovská 81
PO BOX č.59
150 21 Praha 5
IDSS : keebyyf

Koordinované stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje
1. Odbor životního prostředí a zemědělství (ing. K. Polesná, l. 789):
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Souhlasné koordinované stanovisko dotčených orgánů
(Ing. K. Polesná, l.789)
bereme na vědomí.
...z hlediska kompetencí svěřených našemu úřadu nemá připomínky k předloženému znění „Návrhu
změny č. 5 územního plánu Tuchoměřice“ v rámci veřejného projednání.
Řešené plochy nejsou situovány na území prvků územních systémů ekologické stability regionální a
nadregionální úrovně, ve zvláště chráněných územích – přírodních rezervacích a přírodních památkách či
jejich ochranných pásmech. Vzhledem k lokalizaci a charakteru řešených ploch a na základě dostupných
údajů o výskytu zvláště chráněné bioty se nepředpokládá dotčení zvláště chráněných druhů živočichů a
rostlin.
V rámci stanoviska č.j. 042075/2021/KUSK ze dne 23.4.2021 Krajský úřad jako příslušný orgán ochrany
přírody vydal stanovisko, kterým byl vyloučen významný vliv předmětné koncepce dle ust. 45i odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb. na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Stanovisko dle ust. 45i odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb. k předmětné koncepci je nadále platné.
Stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (Ing.K.Orságová, l. 31)
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm.
b) a § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF
nemá připomínky k předloženému návrhu Změny č. 5 ÚPNSÚ Tuchoměřice z února 2022 pro veřejné
projednání, předmětem návrhu není dotčení ZPF.
Stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (Ing. K. Orságová, l.131)
Orgán státní správy lesů příslušný podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. b) a § 48a odst. 2 písm. a) zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá
připomínky k předloženému návrhu Změny č. 5 ÚPNSÚ Tuchoměřice z února 2022 pro veřejné projednání.
Předmětem návrhu není dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených
kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí: zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
v platném zněni, Č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném mění, č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi, nemá k návrhu ÚP Tuchoměřice pro veřejné
projednání připomínky.
2. Odbor dopravy
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad uplatňující Bereme na vědomí.
stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic I. a III. třídy podle § 40 odst. 3 písm.
f) zákona č. 1311997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů nemá připomínky k
navrhovanému řešení.
Návrh změny neobsahuje řešení silnic II. či III. třídy, proto Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského Příslušný správní úřad ORP Černošice byl obeslán.
kraje není ve věci dotčeným správním orgánem, k navrhované změně v síti místních komunikací se vyjádří
silniční správní úřad příslušného ORP.
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3. Odbor kultury a památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není příslušný k uplatnění stanoviska Bereme na vědomí.
k předloženému návrhu č. 5 územního plánu sídelního útvaru Tuchoměřice.
Příslušným správním orgánem státní památkové péče k uplatnění stanoviska k územně plánovací Příslušný správní úřad ORP Černošice byl obeslán.
dokumentaci je obec s rozšířenou působností.
10 Nevyjádřili se

11 Nevyjádřili se

12 25.2.2022 SBS
08076/202
2/OBÚ02/1 ze
dne
25.02.2022
13 8.4.2022

MD12438/202
2-910/2 ze
dne
7.4.2022

Ministerstvo životního
prostředí ČR
Vršovická 1442/65
100 00 Praha 10
IDSS : 9gsaax4
Ministerstvo průmyslu a
obchodu ČR
Na Františku 1039/32
110 00 Praha 1 – Staré
Město
IDSS : bxtaaw4
Obvodní báňský úřad pro
hl.m. Prahu a Středočeský
kraj
Kozí 4/478
110 01 Praha 1 – Staré
Město
IDSS : ixaaduf
Ministerstvo dopravy a
spojů ČR
Nábřeží L.Svobody
1222/12
110 15 Praha 1 IDDS :
n75aau3

...OBÚ sděluje, že uvedený návrh změny č.5 územního plánu se týká katastrálního území Tuchoměřice,
které je situováno mimo hranice stávajících dobývacích prostorů evidovaných u OBÚ a mimo
hranice chráněných ložiskových území, a tudíž není dotčena ochrana výhradních ložisek.

k návrhu změny Z5 územního plánu sídelního útvaru Tuchoměřice vydává stanovisko podle § 4 odst. 2
písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění, (dále jen „stavební zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů:
Z hlediska vodní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem změny Z5 územního plánu sídelního
útvaru Tuchoměřice a požadavky neuplatňujeme, jelikož nejsou dotčeny námi sledované zájmy.
Z hlediska drážní dopravy a dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I.
třídy souhlasíme s projednávaným návrhem změny Z5 územního plánu sídelního útvaru
Tuchoměřice a požadavky neuplatňujeme.
Z hlediska letecké dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem změny Z5 územního plánu sídelního
útvaru Tuchoměřice za následujících podmínek:
1) Požadujeme do územního plánu doplnit ochranné pásmo (dále jen „OP“) se zákazem
laserových zařízení - sektor B letiště Praha/Vodochody.
Ad1) Řešené území se nachází v OP veřejného mezinárodního letiště Praha/Ruzyně, a to konkrétně v
OP s výškovým omezením staveb, v OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN, v OP
proti nebezpečným a klamavým světlům a ve vnějším a vnitřním ornitologickém pásmu. Výše
uvedená OP jsou změnou respektována.
Dále se řešené území nachází v OP neveřejného mezinárodního letiště Praha/Vodochody, a to
konkrétně v OP se zákazem laserových zařízení - sektor B. OP byla vydána Úřadem pro civilní
letectví dne 8.7. 2013 pod č.j. 2133-13-701.
Vzhledem k tomu, že návrh změny OP letiště Praha/Vodochody neeviduje, požadujeme, aby toto OP
bylo doplněno a OP obou letišť respektována v plném rozsahu dle ustanovení § 37 zákona č.
49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlasné stanovisko bereme na vědomí.

Bereme na vědomí.
Souhlasné stanovisko bereme na vědomí.
Do platného znění ÚPNSÚ Tuchoměřice bude do grafické
části výkresu č.1 Hlavní výkres doplněn do legendy text ve
znění: „ Celé správní území obce Tuchoměřice leží v
ochranném pásmu se zákazem laserových zařízení sektor
A veřejného mezinárodního letiště Praha – Ruzyně a v
ochranném pásmu se zákazem laserových zařízení sektor
B neveřejného mezinárodního letiště Praha/Vodochody.“
Stejný text bude doplněn i do legendy Koordinačního
výkresu dokumentace návrhu změny
Z5 ÚPNSÚ
Tuchoměřice.
Do Odůvodnění návrhu změny Z5 ÚPNSÚ Tuchoměřice
budou dotčeným orgánem požadovaná úpravy textu a
doplnění limitu, vyplývajícího z OOP Úřadu pro civilní
letectví č.j. 2133-13-701 ze dne 8.7.2013, zapracovány.
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14 Nevyjádřili se

15 19.4.2022 KHSSC
TUCH09493/202
465/2022 2

16 24.2.2022

SVS/2022
/028215-S
ze dne
24.2.2022

17 Nevyjádřili se

18 Nevyjádřili se

19

Nevyjádřili se

Úřad pro civilní letectví
K letišti 1149/23
Ruzyně
161 00 Praha 6 IDDS:
v8gaaz5
Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje
Dittrichova 329/17
120 00 Praha 2
IDDS : hhcai8e
Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Středočeský kraj
Černoleská 1929
25638 Benešov
IDSD : wx98b5p
Ministerstvo vnitra ČR
Nad Štolou 3 poštovní
schránka 21 170 34
Praha 7 IDDS: 6bnaavk
Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Územní odbor Kladno
Dukelských hrdinů 2502
Rakovník II.
269 01 Rakovník
IDDS : q5whqfb
Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje
Na Baních 1535
156 00 Praha 5
IDDS: 2dtai5u

Ke Změně č. 5 Územního plánu nemá KHS žádné připomínky.

Souhlasné stanovisko bereme na vědomí.

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj prostudovala výše uvedené Souhlasné stanovisko bereme na vědomí.
dokumenty a zjistila, že v Návrhu změny Z 5 územního plánu sídelního útvaru Tuchoměřice nejsou
dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění, a zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, v platném znění.
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Ministerstvo obrany
20 12.4.2022 133290/202 Agentura hospodaření
2-1322s nemovitým majetkem
OÚZ-PHA odbor územní správy
2205/2022- majetku Praha
Hradební 772/12
1322-16
P.O. BOX 45
110 05 Praha 1
IDDS : hjyaavk

MO ČR souhlasí s návrhem změny Z5 územního plánu sídelního útvaru Tuchoměřice. Navržené změny
řešené v rámci návrhu změny Z5 územního plánu sídelního útvaru Tuchoměřice nejsou v rozporu se zájmy
Ministerstva obrany, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do
návrhu územně plánovací dokumentace.
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany:
- koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č.
222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V tomto
vymezeném území lze umístit a povolit veškerou nadzemní výstavbu a výsadbu jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba či výsadba omezena.

Ze stanoviska Ministerstva obrany ČR vyplývá požadavek
na doplnění nové kapitoly v Odůvodnění návrhu změny Z5
ÚPNSÚ Tuchoměřice
s názvem Zvláštní zájmy
Ministerstva obrany, obsahující následující požadavky:
•

„ respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o
zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o
elektronických komunikacích vymezené území
koridoru RR směrů - zájmové území pro
nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu);“

•

„respektovat podle ustanovení § 37 zákona č.
49/1997 Sb., o civilním letectví, a o změně a
doplnění
zákona
č.
455/1991
Sb.
o
živnostenském podnikání celé správní území
obce Tuchoměřice jako ochranné pásmo radaru
SRE s podmínkami pro vydání územního
rozhodnutí u výjmenovaných staveb na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany (viz
příloha dopisu).
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a
přestavby) větrných elektráren, výškových
staveb, venkovního vedení VVN a VN,
základnových stanic mobilních operátorů.
V tomto vymezeném území může být výstavba
větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m
nad terénem a staveb tvořících dominanty v
terénu výškově omezena nebo zakázána.“

•

Ve správním území obce Tuchoměřice posuzovat
vybrané stavby podle ustanovení § 175 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (viz příloha dopisu).
„Na celém správním území lze umístit a povolit
níže uvedené stavby jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě,
rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a
jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů,
včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové,
- radiolokační, radionavigační, telemetrická)
včetně anténních systémů a opěrných

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do textové
části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a do
grafické části - koordinačního výkresu.
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany:
- OP radaru SRE, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním
letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území
lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných
elektráren, výškových staveb, venkovního vedení VVN a VN, základnových stanic mobilních operátorů. V
tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem
a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat jej do
textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.
Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku:
„Celé správní území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva
obrany”.
- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže
uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN - výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně
anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem - výstavba vodních nádrží (přehrady,
rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny).
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do
textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany.
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Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku:
„Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování
vyjmenovaných druhů staveb“.
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konstrukcí (např. základnové stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a
více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území
(např. rozhledny)“.
Nová kapitola Zvláštní zájmy Ministerstva obrany bude do
Odůvodnění návrhu změny Z5 ÚPNSÚ Tuchoměřice do
části F.2 ve znění textu vyznačeného kurzívou doplněna.
Do grafické části Odůvodnění návrhu změny Z5 ÚPNSÚ
Tuchoměřice - Koordinačního výkresu bude zapracován
doplněk textu pod legendou koordinačního výkresu ve
znění: „ Celé správní území je zájmovým územím
Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných
druhů staveb“.

Český telekomunikační
úřad poštovní přihrádka
02 225 02 Praha 025
IDDS:a9qaats

ČR - Státní energetická
inspekce
územní inspektorát pro
hl.m. Prahu a Středočeský
kraj Gorazdova 24
(dočasná adresa:
Dittrichova 21)
120 00 Praha 2
IDSS : hq2aev4
Státní úřad pro jadernou
23 Nevyjádřili se
bezpečnost
Senovážné náměstí 9
110 10 Praha 1
DTSS : me7aazb
Krajský pozemkový úřad
24 Nevyjádřili se
pro Středočeský kraj
Husinecká 1024/11a
Žižkov
130 00 Praha 3
DTSS : z49per3
Sousední obce se v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Tuchoměřice nevyjádřily
22 Nevyjádřili se

25 Nevyjádřili se

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2/2 110
01 Praha 1 IDSS:48ia97h
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26 Nevyjádřili se

27 Nevyjádřili se

28 Nevyjádřili se

29 Nevyjádřili se

30 Nevyjádřili se

31 Nevyjádřili se

Obec Kněževes
U Národního výboru 62
252 68 Kněževes IDDS:
6bjak9s
Obec Středokluky Lidická
61
252 68 Středokluky IDDS:
xr8bmsb
Obec Číčovice
Číčovice č.p. 16
252 68 Středokluky
IDDS: kqzak94
Obec Lichoceves
Lichoceves 20
252 64 Lichoceves IDDS:
npvanb3
Obec Statenice
Statenická 23
252 62 Statenice
IDDS: ypeamab
Obec Horoměřice
Velvarská 100
252 62 Horoměřice
IDDS: m93bd5b

Oprávnění investoři
32 Nevyjádřili se

33

Nevyjádřili se

34 Nevyjádřili se

35

Nevyjádřili se

České dráhy a.s. nábřeží
Ludvíka Svobody 1222/12
110 00 Praha 1
IDDS : e52cdsf
ČEZ Distribuce a.s.
Teplická 874/8
405 02 Děčín IV Podmokly
IDDS: V95uqfy
GasNet s.r.o.
Klíšská 940/96
400 01 Ústí nad
Labem
IDDS : rdxzhzt
Krajská správa a
údržba silnic
Středočeského kraje,
Zborovská 81/11, 150
21 Praha 5,
IDDS:a6ejgmx

7

Příloha č.1
Vyhodnocení veřejného projednání návrhu Z5 ÚPNSÚ Tuchoměřice
36 Nevyjádřili se
37

Nevyjádřili se

38 Nevyjádřili se

Letiště Praha a.s., K letišti
1019/6, 161 00 Praha 6,
IDDS : ayqexy5
Povodí Vltavy s.p.,
Holečkova 3178/8, 150
00 Praha 5, IDDS:
gg4t8hf
Pražská plynárenská
Distribuce a.s., U
plynárny 500/44, 140
00 Praha 4, IDDS :
w9qfskt

Jedná se o přístavbu obchodního centra ,,POP" - zábavní centrum Majaland, kde se naše spoleČnost
Pražská plynárenská Distribuce, a.s,, člen koncernu Pražská plynárenská, d.s., jižv 0812020 souhlasně
vyjadřovala v rámci dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, včetně řešení plynofikace (ve
formě rozšření odběru plynu o další spotřebiče k existujícímu odběrnému místu zákazníka The Prague
Outlet a.s., na adrese Ke Kopanině 421, Tuchoměřice, se stávajícím napojením STL plynovodní přípojkou
z PE o vnějším průměru dn 90 ze středotlakého plynovodu z PE o vnějším průměru dn225 od ulice Ke
Kopanině).
Další konkrétní podmínky z hlediska ochrany stávajících plynárenských zařízení v majetku a správě naší
společnosti, která mohou být stavbou dotčena, jsou stanoveny v uvedeném vyjádření zn.
2020lOSDSl04453 ze dne 19.8.2020 k projektové dokumentaci dané stavby, jehož kopii Vám pro informaci
přikládáme. S pozdrave

Bereme na vědomí,

Konkrétní podmínky ochrany stávajících plynárenských
zařízení budou v projektové dokumentaci k následným
řízením dle stavebního zákona respektována.

PRE distribuce a.s.,
Svornosti 3199/19,a
150 00 Praha 5, IDDS :
vgsfsr3
T-mobile Czech
40 Nevyjádřili se
republic a.s.,
Tomíčkova 2144/1, 148
00 Praha 4, IDDS:
ygwch5i
Připomínky fyzických a právnických osob; námitky vlastníků nemovitostí a staveb, dotčených návrhem Z5 ÚPNSÚ Tuchoměřice, oprávněných investorů a zástupců veřejnosti, uplatněné při veřejném
projednání
39 Nevyjádřili se
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