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10. 11. 2021

Váš e-mail / ze dne:
Naše čj.:  
Vyřizuje:
Spisový znak:
Praha    

Praha, kraj Praha – ÚZEMNÍ PLÁN – přehodnocení stanoviska Ministerstva kultury č. j. MK 
26001/2021 OPP ze dne 15. 4. 2021 k návrhu změny U 1113/04 vlny 04 úprav Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy 

Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče podle § 32 písm. f zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Ve výše uvedené věci jsme obdrželi žádost vašeho ministerstva o zpracování odborného 
písemného vyjádření k žádosti MHMP, odboru územního rozvoje, oddělení územně plánovacích 
dokumentací č.j. MHMP 1761170/2021, spis. zn.: 294286/2021 ze dne 1. 11. 2021 o přehodnocení 
stanoviska Ministerstva kultury č.j. MK 26001/2021 OPP ze dne 15. 4. 2021 k návrhu změny U 
1113/04 vlny 04 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (též „ÚP SÚ“) hl. m. Prahy. 
K žádosti MHMP byl přiložen zápis z dohodovacího jednání (on-line konference ze dne 12. 10. 
v 10:00 hodin) a upravené znění textové části Odůvodnění posuzované změny úprav územního 
plánu.

Pořizovatel:     Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 111 21 
Praha 1

Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2  
Datum:             2021 

V dané věci byla opětovně prostudována dokumentace výše uvedené změny U 1113/04 úprav vlny 
04 ÚP SÚ HMP, dostupná na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy:
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_plan
ovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html.
Zároveň jsme se seznámili se výše uvedeným zápisem z jednání a s novým textem části Odůvodnění 
změny U 1113/04 úprav vlny 04 ÚP SÚ HMP.
K návrhu zadání změn vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP Národní památkový ústav vydal písemné vyjádření 
č.j. NPÚ- 310/73492/2018 ze dne 2. 10. 2018, k návrhu vydání změny U 1113/04 vlny 04 úprav ÚP 
SÚ HMP písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/20966/2021 ze dne 29. 3. 2021. 
Následně proběhlo dne 12. 10. 2021 dohodovací jednání mezi MHMP OÚR a Ministerstvem kultury 
formou on-line konference, ze kterého byl pořízen zápis.

Předkládané písemné vyjádření je zpracováno v součinnosti s Národním památkovým ústavem, 
ÚOP v Praze (Ing. arch. Zdeňka Poliačiková).

4. 11. 2021
NPÚ-310/91061/2021 
Ing. arch. A. Krusová, CSc. /262

Ministerstvo kultury
Odbor památkové péče
Maltézské náměstí 1 
118 11 Praha 1

820.3.1.
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Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:

• Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. 
m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze 
dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.

• Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní 
Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv 
pod č. 99/2000. Podrobněji, viz: http://www.pamatkovykatalog.cz/ a 
https://geoportal.npu.cz/web.

Národní památkový ústav, generální ředitelství doporučuje Ministerstvu kultury v novém 
stanovisku k návrhu změny U 1113/04 vlny 04 úprav ÚPN SÚ hl. m. Prahy neuplatňovat žádné 
připomínky.

POSOUZENÍ upraveného návrhu změny U 1113/04 vlny 04 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy

Číslo změny: U 1113 / 04 Ochranné pásmo PPR

Vymezení řešeného území:
Městská část: Praha 8
Katastrální území: Karlín
Parcelní číslo: dle vymezení v grafické části
Hlavní cíl změny: změna prostorového uspořádání

z funkce:
všeobecné smíšené s kódem míry využití území F /SV-F/
všeobecné smíšené s kódem míry využití území G /SV-G/

na funkci:
všeobecné smíšené s kódem míry využití území S /SV-S/

Obchodní centrum Invalidovna
Výrok NPÚ:
Bez připomínek.

Odůvodnění:
Původně posuzovaná dokumentace změny (MK 26001/2021 OPP ze dne 15. 4. 2021) byla upravena 
na základě požadavku Ministerstva kultury uplatněného dne 12. 10. 2021 v rámci dohodovacího 
jednání mezi MHMP OÚR a Ministerstvem kultury (formou on-line konference).

Závěrem Vás žádáme o zaslání stanoviska vašeho ministerstva NPÚ, generálnímu ředitelství na 
vědomí po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro další sledování věci v 
souladu s § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

S pozdravem

Dott. Jana Michalčáková, Ph.D. et Ph.D. 
náměstkyně generální ředitelky pro památkovou péči

Na vědomí: NPÚ ÚOP v Praze, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1, Ing. arch. Zdenka Poliačiková 
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