
Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 2415 

ze dne  11.9.2018 

ke schválení zahájení řízení o návrzích územních opatření o stavebních uzávěrách pro 
celoměstsky významné komunikační stavby 

 
Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
1.  zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy - územního opatření o stavební 

uzávěře pro stavby č. 518 a 519 Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy) 
v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy - územního opatření o stavební 
uzávěře pro stavbu č. 520 Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy) v 
rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

3.  zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy - územního opatření o stavební 
uzávěře pro východní část Městského okruhu v rozsahu dle přílohy č. 3 tohoto 
usnesení 

I I .   u k l á d á  
1.  MHMP - UZR MHMP 

1.  realizovat všechny kroky k vydání územních opatření o stavebních uzávěrách v 
rozsahu dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto usnesení dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

Termín: 31.10.2018 

 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
  
Předkladatel:  náměstkyně primátorky Kolínská  
Tisk: R-29860  
Provede: MHMP - UZR MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



 
Příloha č.1 k usnesení Rady HMP - oznámení o zahájení řízení o stavebni uzávěře pro stavby 518 
a 519 Pražskeho okruhu (SOKP) č. 2415 ze dne 11. 9. 2018  
 
 
 
Příloha je uložena z kapacitních důvodů ve sdíleném úložišti.  
(Tip: Dvojklikem klikněte na heslo, pravé tlačítko myši - volba Kopírovat, stáhněte a otevřete odkaz, po výzvě hesla 
pravé tlačítko myši - volba Vložit). 
 

 odkaz na stažení obsahu přílohy - intranet 

 odkaz na stažení obsahu přílohy - internet 
 
Heslo k otevření obsahu přílohy: 3h2ksSbH0GDNUrN292e9 

http://srvina.mag.mepnet.cz/webuloziste/?target=6D504C6F746E446D764E48726E4D6F776757626C363175524B784E356E7A4E715A6D3258415152385A536E43774C4B5A65654B6A6B4D4F326142354A435349514B496C4F6974786D5576464B48496650624D3263624F68427A376A4A566D41616A4B487A4F525237382F61382B38752B31535149376F4C31464771694E65504832777257312B2F387A437A63476F685957314D44566B35712B3552584E524A4178392F572B6236716F6946776F42792F445A4B78305A2B336B596369582F46334161754A724C4E573571436C73524B355564474731673D3D
http://zastupitelstvo.praha.eu/webuloziste/?target=727235396D38754E33676751513134376671423865376E66554A62754C312B7250374A32326C4B32643478483861324C786842672B442F50746546482B4C43315A5147383262645973587A2B576A36387471776D366549722F662F6D7869696136364A3531786F75386D616F574C424A494A4F54774E505149392F50695744544634764857302F7750445854736E734F425855614B773D3D


 
Příloha č.2 k usnesení Rady HMP - oznámení o zahájení řízení o stavební uzávěře pro stavbu č. 
520 Pražského okruhu (SOKP) č. 2415 ze dne 11. 9. 2018  
 
 
 
Příloha je uložena z kapacitních důvodů ve sdíleném úložišti.  
(Tip: Dvojklikem klikněte na heslo, pravé tlačítko myši - volba Kopírovat, stáhněte a otevřete odkaz, po výzvě hesla 
pravé tlačítko myši - volba Vložit). 
 

 odkaz na stažení obsahu přílohy - intranet 

 odkaz na stažení obsahu přílohy - internet 
 
Heslo k  otevření obsahu přílohy: C2txxsKK4ATeUNaY4L4A 

http://srvina.mag.mepnet.cz/webuloziste/?target=52594B593870443244442F5672573772426D774E7A752B77634C6C6B45576F633835746D726846417A364C616456456B557A3353514244492F454B5134756331795930446464425A5861564D71535970596E4B38544E41375A335159484355612F7A6C57396236426B6A616C5A68753876764677706B45396C655979306E536C774149704450386D50536E685177596E334E6A4E6A67484451676D31662B51615277706955337A51705271786F38374955655551474D4A435375424F5043485A6138765778415652593165686B3537464547547554513D3D
http://zastupitelstvo.praha.eu/webuloziste/?target=727235396D38754E33676751513134376671423865376E66554A62754C312B7250374A32326C4B3264347850437A49386A516731596C61526C4C3554324E4D5747306A61774E5245426C315476616E5364344D4E77564764346A576C417672727763493647555A734B2F53565858656D763868596C4E6A34714155556F7163307675742F7235616F794C546B59706D627A2B533748513D3D


 
Příloha č.3 k usnesení Rady HMP - oznameni o zahájen řízení o stavební uzávěře pro stavbu 
východní části Městského okruhu č. 2415 ze dne 11. 9. 2018  
 
 
 
Příloha je uložena z kapacitních důvodů ve sdíleném úložišti.  
(Tip: Dvojklikem klikněte na heslo, pravé tlačítko myši - volba Kopírovat, stáhněte a otevřete odkaz, po výzvě hesla 
pravé tlačítko myši - volba Vložit). 
 

 odkaz na stažení obsahu přílohy - intranet 

 odkaz na stažení obsahu přílohy - internet 
 
Heslo k otevření obsahu přílohy: miLDMxfQsqLA61jsGM4i 

http://srvina.mag.mepnet.cz/webuloziste/?target=64437453743534376A56325A43717832642B674F69624451704B526134737536412B56505A672B505248627639437435562F5959454364664C78314E386C475A376C6149346D6D65382F4F3434393564584675426B7252627243726A3541584230577569736832475045637051316F657062386D325569384C737072396E734C41544F355847324B73524B2B6D37646C38644F4A6D7645326E4B5969615A6F3435796C3047516350574A6F70624A4E4F44646B43576337364A717A734953636A7466497A587858584963424951346845706441616A413D3D
http://zastupitelstvo.praha.eu/webuloziste/?target=727235396D38754E33676751513134376671423865376E66554A62754C312B7250374A32326C4B3264347A35484347534E78312B684965516F786451452B3230354C724530586B6B69442B7477434D7161755443714F4D55694C324C61556B75706A7132507639335356475774654772426558582B756C672B52375A785534536E594A4C45634B684C6A576E546B6C6C4F672F572B673D3D


Důvodová zpráva k návrhu usnesení Rady hlavního města Prahy k tisku č. R-29860 

Důvodová zpráva 
k návrhu na zpracování a projednání návrhů územních opatření o stavebních uzávěrách na 
vybrané celoměstsky významné dopravní stavby 

 
 
Komunikační systém hlavního města Prahy je tvořen nadřazenou komunikační sítí založenou 
na radiálně okružním principu a městskou uliční sítí sběrných komunikací.  
Mezi nejdůležitější části nadřazené komunikační sítě patří Pražský okruh (Silniční okruh 
kolem Prahy, dále také „SOKP“) a Městský okruh. Ačkoli patří dostavba těchto významných 
dopravních staveb mezi celorepublikové i městské priority, stále nebyly některé úseky těchto 
páteřních komunikací realizovány. Jedná se především o stavby č. 511, 518, 519 a 520 
SOKP a východní část Městského okruhu.  
 
Umístění těchto významných dopravních staveb je v současné době stabilizováno platným 
Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy, ve znění pozdějších změn. Dle názoru 
Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy však samotný územní plán nedokáže zcela 
ochránit zájmový prostor stavby, protože s ohledem na svou podrobnost neřeší otázku např. 
zařízení stavenišť či nezbytných potřebných přeložek inženýrských sítí a jiných 
doprovodných staveb. Územní plán může zajistit ochranu pouze v rámci ploch pro vlastní 
dopravní stavbu, nikoli však pro nezbytné související stavby.  
 
Také z tohoto důvodu byla pro nadřazenou komunikační síť hl. m. Prahy od roku 1997 
vyhlášena stavební uzávěra, která měla omezit činnosti, které by mohly znemožnit nebo 
ztížit výstavbu předmětných komunikací nebo neúměrně zvýšit jejich investiční náklady. 
Hranice stavební uzávěry byla vymezena do vzdálenosti 120 m od os plánovaných 
komunikací a doba platnosti stavební uzávěry byla vázána na vydání kolaudačních 
rozhodnutí na jednotlivé úseky předmětných komunikací. Nejvyšší správní soud však 
rozsudkem č.j. 4 Ao 9/2011 – 191 ze dne 23. 10. 2013 tuto stavební uzávěru zrušil. 
 
S ohledem na výše uvedený rozsudek Nejvyššího správního soudu uložila Rada hl. m. Prahy 
usnesením č. 869 ze dne 29. 4. 2014 bývalému odboru stavebního řádu a územního plánu 
Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy zpracovat 
návrhy územních opatření o stavebních uzávěrách pro vybrané komunikační stavby. Řízení 
o návrzích územních opatření však nebyla nikdy zahájena.  
 
Z významných dosud nerealizovaných dopravních staveb jsou v současnosti vyhlášeny 
stavební uzávěry pro silniční okruh ve variantě JVD (Jihovýchodní dlouhá varianta), 
Libeňskou spojku a Čimický přivaděč.  
 
Vzhledem k výše uvedenému se Rada hl. m. Prahy, jako orgán hl. m. Prahy příslušný dle 
zákona č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, rozhodla vyhlásit stavební uzávěry pro dosud nedokončené stavby 
nadřazené komunikační sítě. 
 
Jedná se o: 

1) Stavby č. 518 a 519 Pražského okruhu (SOKP) 
2) Stavbu č. 520 Pražského okruhu (SOKP) 
3) Stavbu východní části Městského okruhu 

 
Dle § 97 stavebního zákona územní opatření o stavební uzávěře omezuje nebo zakazuje 
v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo 
znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace, 
jestliže bylo rozhodnuto o jejím pořízení nebo o pořízení její změny, nebo podle jiného 
rozhodnutí či opatření v území, jímž se upravuje využití území. 
 



Hlavní město Prahy v současné době pořizuje nový Územní plán hlavního města Prahy (tzv. 
Metropolitní plán). Zadání Metropolitního plánu bylo schváleno usnesením Zastupitelstva hl. 
m. Prahy č. 31/6 ze dne 19. 9. 2013 a v současnosti byl zveřejněn návrh Metropolitního 
plánu pro společné jednání. Dle tohoto návrhu jsou výše uvedené dopravní stavby součástí 
dopravního infrastruktury města a zároveň se jedná o metropolitní priority. Do doby schválení 
Metropolitního plánu je tedy možné vydat pro tyto významné komunikační stavby stavební 
uzávěry.  
 
Dle § 97 stavebního zákona se územní opatření o stavební uzávěře vydává jako opatření 
obecné povahy podle správního řádu, tj. zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.  
Podle § 172 správního řádu se návrh opatření obecné povahy s odůvodněním po projednání 
s dotčenými orgány zveřejní veřejnou vyhláškou a jsou vyzvány dotčené osoby, aby 
podávaly připomínky a námitky. Řízení o návrhu opatření obecné povahy je písemné, pokud 
zákon nestanoví nebo správní orgán, v tomto případě Rada hl. m. Prahy, neurčí, že se koná 
veřejné projednání návrhu. 
 
S ohledem na výše uvedené proto Rada hl. m. Prahy ukládá odboru územního rozvoje 
Magistrátu hl. m. Prahy, aby ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
připravil a s dotčenými orgány projednal návrhy územních opatření o stavebních uzávěrách 
na stavby č. 518 a 519 Pražského okruhu (SOKP), stavbu č. 520 Pražského okruhu (SOKP) 
a stavbu východní části Městského okruhu v rozsahu dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy.  
 
Rozsah stavebních uzávěr bude vymezen v nezbytně nutném rozsahu tak, aby došlo 
k minimalizaci zásahu stavební uzávěry do zastavitelného území podle platného územního 
plánu, a to především s ohledem na skutečnost, že dle § 102 stavebního zákona vlastníkovi 
pozemku nebo stavby, jehož práva k pozemku či stavbě byla omezena územním opatřením 
o stavební uzávěře a byla mu tím způsobena majetková újma, náleží náhrada.  
 
Projednané návrhy územních opatření o stavebních uzávěrách pro uvedené dopravní stavby 
včetně odůvodnění budou předloženy Radě hl. m. Prahy ke schválení, která poté oznámí 
zahájení řízení o návrzích opatření obecné povahy – územních opatření o stavebních 
uzávěrách pro stavby č. 518 a 519 Pražského okruhu (SOKP), stavbu č. 520 Pražského 
okruhu (SOKP) a stavby východní části Městského okruhu.  
 
 
Přílohy: 

1) Přehledná situace stavebních uzávěr pro stavby Pražského okruhu (č. 518, 519 a 
520) a Městského okruhu 

2) Tabulka s bilancí zásahů vydávaných stavebních uzávěr do vlastnictví a 
zastavitelného území  
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