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ROZHODNUTí

O

STAVEBNÍ

UZÁVERE

Magis~rá~ hl. m. Prahy - odbor
územního rozhodování príslušný
C. 50/1976 o územním
plánování a sLavebním
dle § 117 ods~. 2 zák.
rádu ve znení zákona c. 103/1990 Sb., zák. c. 262/1992 Sb. a zák. c.
43/1994 Sb.
(dále jen s~av.
zák.) a zák.
c. 90/1993 Sb,
o hl. m.
Praze (úplné znení) vydává z podne~u
Minis~ersLva hospodársLví CR,
odboru
územního plánování, dle § 39 s~av.
zák. a § 12 vyhl. c.
85/1976 Sb. ve znení vyhl. c. 155/1980 Sb. a vyhl. c. 378/1992 Sb.

~o~o
rozhodnu~í

o s~avební

uzávere

pro území,
na nemž je navržena
dle koncep~u Územního plánu
hl. m.
Prahy a Územní prognózy Pražského
regionu jedna varianLa (LZV. JVD)
vedení silnicního okruhu Prahy na k. ú.: Praha - Písnice, Kolovra~y,
Nedvezí,
Královice,
Uhríneves,
Hájek,
Dubec,
Bechovice. Hranice
vymezující území s~avební uzávery je vyznacena plnou cernou carou na
16 si~uacních plánech v merí"tku 1:2000, k~eré jsou nedílnou sOllcás~í
~oho~o' rozhodnu~í.
Ty~o
plány
jsou
doplneny
prehlednou si~uací
s kladem lis~u v merí~ku 1:25 000.
Na ~ak~o
vymezeném
~ech~o podmínek:

území

se

vyhlašuje

s~avební

uzávera

za

1) Hranice s~avební uzávery je urcena svislými plochami vedenými ve
vzdálenos~i 120 m od plánované osy komunikace a 60 m od plánované
osy ramp mimoúrovnových križova~ek,
pokud presáhnou plochu danou
vzdálenos~í 120 m od osy vlas~ní komunikace.
Adresa
Parižskd 26
110 01 Praha
P.O.Box 243
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Bankovni spojeni
Prvni mes7;ská banka
Malé ndm.11
110 00 Praha 1

- 2 2) Hranice
s~avební uzávery jsou zakresleny
v uvedených si~uacních
plánech v merí~ku
1:2000 c. B1 - 255,
B2 - 235B, B3 - 235C, B4
- 217C, B5
- 199C, B6 - 181B,
B7 - 181C, B8 - 170H, B9 - 1630,
B10 - 152C, B11
- 1520, B12 - 140C. B13 - 1400, B14 - 127C, B15
- 114C, B16 - 246 uložených na s~avebním úrade na úseku územního
rozhodování (OÚR MHMP). Ten~o zákres je rozhodný v pochybnos~ech,
zda území
je nebo není zahrnu~o
do s~avební uzávery. Odvozeniny
techto
map
zaslané
nekterým
orgánum
a organizacím
jsou
orientacní.
3) Na území stavební uzávery je zakázáno:
3 vyhl. c.
a) provádet
veškeré s~avby
mimo s~aveb
drobných (§
85/76 ve znení pozd. predp.)
bez zre~ele na jejich stavebne
technické
provedení,
úcel
a dobu
trvání,
a to vcetne
prístaveb,
nástaveb
a s~avebních
úprav s~ávajících s~aveb,
vyžadujících stavební povolení s výjimkou zmen drobných s~aveb
b) provádet a zrizovat dulní díla a zarízení
c) zrizovat vinice, sady, lesy
4) Stavební uzáver ou není omezeno provádení drobných staveb a jejich
zmen, pokud takto vzniklý celek zus~ane nadále s~avbou drobnou.
5) Stavební

uzáverou

nejsou

zakázány

nebo omezeny

udržovací

práce.

6) Pokud
zasahuje
stavební
uzávera
území
jiné stavební uzávery,
ochranného
pásma, územního
obvodu a pod., k~eré
jsou vymezeny
zákonem nebo
jiným rozhodnutím, pla~í
na ~ak~o prekry~ém
území
všechna omezení vyplývající z príslušných us~anovení zákona nebo
podmínek rozhodnutí.
7) Stavební
úcinnosti
povolení.

uzávera
se nevztahuje
na s~avby,
které mají ke dni
této
stavební uzávery územní
rozhodnutí nebo stavební

8) Stavební uzávera
bude postupne rušena
samos~atnými rozhodnutími
stavebního
úradu na úseku
územního
rozhodování (OÚR MHMP) po
vydání
kolaudacních
rozhodnu~í
na príslušný
úsek
predmetné
komunikace nebo samostatným rozhodnu~ím
téhož úradu po schválení
územního plánu hl. m. Prahy v prípade, že ta~o trasa v nem nebude
nadále obsažena.
9) Stavební uzávera nabývá úcinnosti
rozhodnu~í, t.j. dnem vydání.

dnem naby~í

právní moci tohoto

Oduvodnení:
Stavební
uzávera
se vydává
na základe podne~u Ministerstva
hospodárství CR jako porizovatele Územní prognózy Pražského regionu,
po dohode s Útvarem rozvoje
hl. m.
Prahy, k~erý je porizovatelem
Územního plánu hl. m. Prahy. V koncep~u obou techto ÚPO je silnicní
okruh
Prahy ve své jihovýchodní
cás~i rešen
variantne, a to ve
variante tzv. JVO a JVK. Porizovatel ÚPD i stavební úrad považuje za
úcelné
ochránit
oba
uvažované
koridory
pred
cinnostmi
znemožnujícími,
ztežujícími
nebo
jinak
ohrožujícími
realizaci
výsledné
varianty
vedení
této
komunikace,
k~erá
bude
vybrána
následne.
Vyhlášení
stavební
uzávery
je provádeno
samostatnými
rozhodnutími
pro jednotlivé
varian~y
tak, jak bylo
dohodnuto na
jednání u námestka ministra
hospodárs~ví Ing.arch. Mencla, které se
konalo dne 25.5.t.r. a jehož
se zúcas~nili zás~upci všech dotcených

/
- 3 mestských

cástí a obcí.

Varianta JVD prochází územím hlavního mesta Prahy, okresu Praha
- západ
a okresu
Praha - východ.
Na
území hl.
m. Prahy
vydává
rozhodnutí o stavební uzávere príslušný
stavební úrad hl. m. Prahy- OÚR MHMP, pro
okres Praha
- západ
a Praha
- východ
vydává na
základe dohody
OÚ Praha západ a OÚ Praha východ ze dne 15.5. 1995
(c.j. ÚP 885/95,
KP 613/95) rozhodnutí Okresní úrad
Praha - východ
- referát regionálního rozvoje.
Podklady
pro vydání
rozhodnutí o stavební uzávere vypracoval
atelier
DUK
v
07/1995
na
základe
objednávky
Ministerstva
hospodárství
CR, a to v souladu
s konceptem
ÚPn
hl. m. Prahy
a konceptem
Územní
prognózy
Pražského
regionu.
Podkladem
pro
stanovení trasy
byla Vyhledávací studie dopravy
v JV sektoru Prahy
a okolí (atelier DUK + DUA
11/93) vcetne následného upresnení trasy
06/94) a závery z jednání
zástupcu obecních a mestských
(DUK + DUA
úradu
okresu Praha
východ, které
jsou stavební
uzáverou dotceny,
vedeného 11. 7. 1995 na Mestském úradu v Rícanech.
Úcelem
stavební uzávery
je
omezit
cinnosti, které
by mohly
znemožnit
nebo ztížit
výstavbu predmetné
komunikace nebo neúmerne
zvýšit
její investicní
náklady. Vzhledem
k tomu,
že nejsou známy
termíny
realizace
jednotlivých
úseku,
jsou
do zákazu
stavební
cinnosti
zahrnuty
všechny
stavby
bez
ohledu
na
dobu
trvání.
S ohledem
na nízké
porizovací náklady
nejsou do
stavební uzávery
zahrnuty drobné stavby.
Vzhledem
k tomu,
že pri
další projektové
príprave predmetné
komunikace muže dojít
k upresnení
trasy, byl zvolen koridor 240 m
(120 m od osy komunikace, respektive 60 m od osy rampy).
Soucasne
tím
byla
zohlednena
i
prípadná
pásma
ochrany
z hlediska hygienických predpisu i z hlediska silnicního zákona.
Zahájení územního rízení bylo
dne 13.9. 1995 oznámeno dotceným
orgánum
státní
správy
a bylo
narízeno
ústní
jednání
(spojené
s ústním
jednáním narízeným
odborem regionálního
rozvoje OÚ Praha
východ) na den 12.10. 1995. So~casne byly dotcené orgány upozorneny,
že svá stanoviska mají sdelit nejpozdeji pri ústním jednání.
Ve stanovené
lhute
bylo
doruceno
stanovisko
MH CR Ceského
telekomunikacního
úradu
(CTÚ).
Tento
orgán
požaduje
postaveni
úcastníka rízení,
což je v rozporu
s § 34 stavebního
zákona. Dále
požaduje
predání
situacniho
plánu.
CTÚ
byl jednak
v oznámení
informován o možnostech seznámení
s rozsahem území stavební uzávery
a prizván k ústnímu jednání a dále
opetovne telefonicky informován
o tomtéž po obdržení jejich stanoviska.
Schematický nácrt
rozsahu stavební uzávery
bude cTú predán
v
rámci oznámení vlastního rozhodnutí.
Obvodní
bánský
úrad
v Kladne
sdelil,
že
byl
v území
projednávané
stavební
uzávery
stanoven
dobývací
prostor cihelny
Uhríneves
a
požadoval,
aby
s uvedenou
organizací
byl zámer
projednán. Vzhledem k tomu, že stanovisko bylo dorucené až po konání
ústního jednání, nemohla být
príslušná organizace k ústnímu jednání
prizvána.
Proto bude
rozhodnutí zasláno
i na evidenci chránených
ložiskových
území na Ministerstvo životního
prostredí CR, územní
odbor pro stredoceskou oblast.

-4 S prihlédnutím k
Prahy - odbor územního
výrokové cásti.

výsledkum územního
rízení Magistrát
hl. m.
rozhodováni
rozhodl tak. jak
je uvedeno ve

Poucení:
Proti tomuto
rozhodnutí muže úcastník
rízení podat odvolání
do 15
dnu ode dne dorucení
k Ministerstvu
hospodárství.
podáním
u
Magistrátu hl. m. Prahy - odboru územního rozhodování. Parížská 26.
Praha 1.

DOPLNEK
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TEXTU

pro stavební
uzáveru na nadrazenou
kmunikacní sít hlavního
mesta Prahy, který vychází
z již vyhlášené stavební uzávery
na trasu ESO ve variante JVD.

I

....Na takto vymezeném
za techto podmínek :

území

se vyhlašuje

stavební

uzávera

1) Hranice
stavební
uzávery
je urcena svislými plochami
vedenými ve vzdálenosti 120m od osy plánované komunikace. V
prípade,
že je trasa vedena
tunelovým úsekem
je hranice
stavební
uzávery
urcena
svislými
plochami ve vzdálenosti
120m od os krajních tunelO. Toto ustanovení platí pro tunely
ražené i hloubené.
V prípade
ražených tunelu je možné
po upresnení lrasy
komunikace,
technologie
ražby
a polohy
odvelrávacích
objektu, minimálne v podrobnosti
dokumenlace k DÚR, chránil
stavební
uzáverou
pouze
plochy
pro
odvetrávací
objekty
tunelu vcetne prívodních odvetrávacích štol. Toto uslanovení
neplatí pro hloubené úseky
ražených tunelu, pro které platí
stavební uzávera v plném rozsahu.
Mimoúrovnové
križovatky
tras
komunikací
chránených
stavební
uzáverou
mají
hranici
stavební
uzávery urcenou
svislými plochami
vedenými ve vzdálenosti
60m od plánované
osy ramp
mimoúrovnových križovatek, pokud
presáhnou plochu
danou
vzdáleností
120m od osy vlastní
komunikace. Toto
ustanovení platí v prípade mimoúrovnových
križovatek, které
mají
stanovený tvar minimálne
v úrovni schválené
UPD. V
prípade,
že tvar mimoúrovnové
križovatky
není
slanoven
schválenou
ÚPD,
je hranice
slavební
uzávery
pro
tyto
križovatky
stanovena válcovou
plochou o polomeru 200m
se
stredem
v
predpokládaném
prusecíkO
os
križujících
se
komunikací.
V prípade
upresnení
tvaru
mimoúrovnových
križovatek
križujících se komunikací, minimálne
v úrovni schválené ÚPD
(lépe však v úrovni DUR), je možné stavební uzáveru, urcenou
válcovou plochou o polomeru 200m se stredem v predpokládaném
prusecíku os križujících se komunikací,
redukovat do tvaru
slavební
uzávery
pro mimoúrovnové
križovatky, kleré mají
schválený tvar minimálne v úrovni schválené ÚPD.
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