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Přeložení suchého koryta Šestajovického potoka, k.ú. Klánovice
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává pro účely územního
rozhodnutí, územního souhlasu, pro postupy vedené podle části čtvrté (stavební řád),
případně pro společné řízení podle stavebního zákona ke shora uvedené stavbě ve smyslu § 4
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, z hlediska ochrany složek životního prostředí závazná stanoviska a vyjádření dle
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
1. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle § 15 písm. a) a h) a § 17a zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění:
Ing. Lubor Smejtek, tel.: 236 004 235, e-mail: lubor.smejtek@praha.eu
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle § 15 (mimo písm. a) a h)) zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a § 32
odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a Statutu
hlavního města Prahy je příslušným orgánem státní správy Úřad městské části Praha 21.
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
2. Z hlediska lesů dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění:
Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
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3. Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:
Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 32 odst. 2 zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a Statutu hlavního města
Prahy je příslušným orgánem státní správy Úřad městské části Praha 21.
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
4. Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů:
Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.
Toto je sdělení dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
5. Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):
Ing. Lubor Smejtek, tel.: 236 004 235, e-mail: lubor.smejtek@praha.eu
A) Souhlas k umístění a povolení stavby, která snižuje nebo mění krajinný ráz:
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „OCP MHMP“) jako věcně
příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. j) zákona vydává podle
ustanovení § 12 odst. 2 zákona v návaznosti na nařízení hl. m. Prahy č. 10/2014 Sb., o zřízení
přírodních parků na území hl. m. Prahy (dále jen „nařízení“) souhlas k umístění a povolení
stavby podle projektové dokumentace nazvané „Přeložení suchého koryta Šestajovického
potoka, k.ú. Klánovice“, vypracované Ing. Oldřichem Peleškou a Ing. Jiřím Jodlem v 07/2020.
Záměr uvažuje přeložení suchého koryta vodoteče Šestajovického potoka v MČ Praha –
Klánovice a osazení propustků. Účelem je přeložení stávajícího koryta tak, aby nová trasa
odpovídala hranicím nových pozemků v KN a byl umožněn přístup na sousední pozemek.
Stavba je rozdělena na stavební objekty: SO 01 Přeložka koryta a SO 02 Osazení propustků.
Části nového koryta budou opevněny kamennou rovnaninou z kameniva fr. 125 a více
s proštěrkováním. Celkem bude takto opevněno cca 20 m2 koryta. Na opevnění bude potřeba
celkem cca 7 m3 kameniva. SO 02 řeší osazení propustků do nově vzniklého koryta za účelem
přístupu na pozemek parc. č. 897/1. Propustky budou tvořeny každý potrubím TBH DN 600 dl.
9,0 m. Navržené nové koryto má větší kapacitu než koryto stávající. Nové propustky mají
stejnou dimenzi jako stávající propustek v korytě Šestajovického potoka.
Řešené území se nachází v zastavěném území přírodního parku Klánovice-Čihadla, který byl
zřízen nařízením rady hl. m. Prahy č. 10/2014 Sb., o zřízení přírodních parků na území hl. m.
Prahy. Význam území přírodního parku tkví v dochovanosti krajinného rázu, zejm.
charakteristického homogenním lesním porostem pokrývajícím východní část parku. Západní
část ploché pahorkatiny, představující základní výškovou hladinu Pražské plošiny. Tato je
tvořena zemědělskou krajinou s mělkými údolími a břehovými porosty potoků bez
významnějšího podílu dřevinné vegetace.
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Oblastí nejlépe dochovaného rázu jsou lesy Vidrholec a Xaverovský háj se stanovištně vhodnou
dřevinnou skladbou. K jejich dominantním znakům patří absence lidských sídel s výjimkou
samot hájoven slohově vycházejících z romantismu 19. století a pravidelné ortogonální členění
porostů i bezlesí s cestami kopírujícími terénní reliéf. Částečně dochován je krajinný ráz lesních
vilových čtvrtí, typických rozvolněnou sídelní strukturou a zachovaným lesním stromovým
patrem, které je tvořeno smíšeným porostem dubů a borovic, v nižším patře pak okrasnými
zahradami. Totéž platí pro oblast Žižkovských kopečků – na západ vybíhajících ostrohů,
proříznutých údolími Rokytky – z nichž se na okraji území uplatňuje vrch Čihadla svým táhlým
horizontem. K oblastem s málo dochovaným rázem patří velkovýrobně strukturovaná
zemědělská krajina se zbytky venkovského osídlení a roztroušenými dvorci a rekreačními
osadami. V potočních nivách jsou časté rybníky. Největším z nich je Počernický rybník, jemuž
dominuje porost starých dubů na hrázi. Pro jeho přítokovou část je typická bohatá a vysoká
vodní vegetace.
Okrajové oblasti přírodního parku v MČ Újezd nad Lesy, mají pouze částečně až slabě
dochovaný krajinný ráz. Jedná se o individuální rodinnou zástavbu různorodé architektonické
kvality bez přistoupení dalších atributů, jako je např. vzrostlá lesní zeleň (duby, borovice)
typické pro sousední čtvrť Klánovic.
Ochrana přírodních a estetických hodnot přírodních parků je na území hl. m. Prahy zajištěna
převážně omezením jejich využití, které je definováno v § 15 výše uvedeného nařízení (o zřízení
přírodních parků na území hl. m. Prahy).
(1) Krajinný ráz celého území přírodního parku je chráněn před činnostmi snižujícími jeho
estetickou a přírodní kvalitu, harmonické měřítko a vztahy v rámci krajiny, kterou tvoří prostor
formovaný terénními útvary, údolími vodotečí, lesními komplexy, plochami rybníků a
mokřadních společenstev, jakož i dalšími ekologicky významnými segmenty krajiny včetně
rozptýlené zeleně a dřevin rostoucích mimo les.
(2) Na území přírodních parků nelze umisťovat nové stavby s výjimkou staveb, zařízení a jiných
opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a
krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále s výjimkou
dostavby podle odstavce 3.
(3) Na území přírodních parků se připouští pouze dostavba stávajících sídelních útvarů,
prováděná v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, a to za podmínky, že nenaruší
charakter lokality a bude plně respektovat jak její architektonicko-urbanistické hodnoty a
kulturní identitu, tak osobité krajinné a přírodní znaky včetně zachovaných pohledových
horizontů, typických siluet jednotlivých panoramatických plánů a podobné charakteristiky místa
i oblasti. Sídelním útvarem se rozumí každá jednotka osídlení, která tvoří uzavřený, od jiných
jednotek osídlení prostorově oddělený útvar.
Předmětná lokalita je vymezena jako zastavitelné území dle platného územního plánu hl. m.
Prahy. V dané lokalitě je dnes zarostlý pozemek a volný prostor včetně stávajícího suchého
koryta Šestajovického potoka. Předmětná stavba splňuje regulativy dané nařízením v bodě (2),
jedná se o vodohospodářskou infrastrukturu.
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Předmětná lokalita nezasahuje do cenných či jedinečných hodnot daného místa krajinného rázu.
Posuzovaná stavba je velmi lokální, jedná se o přemístění upraveného koryta a je jedním ze
standardních prvků mozaiky území.
Aktivita s ohledem na současný stav území nemůže snížit estetické či přírodní hodnoty místa
přírodního parku. Záměrem nebudou negativně dotčeny pozitivní hodnoty krajinného rázu, jeho
místa či oblasti přírodního parku.
Výše popsaná stavba tedy je v souladu s podmínkami využití území přírodního parku dle §
15 nařízení a s požadavky na ochranu krajinného rázu dle § 12 zákona.
Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody je vydáno na základě výše uvedených podkladů a
posouzení možného vlivu záměru na přírodní, kulturní a historickou charakteristiku daného
místa a oblasti s ohledem na zachování významných krajinných prvků (§ 3 odst. 1 písm. b)
zákona), zvláště chráněných území (§ 14 zákona), kulturních dominant krajiny, harmonického
měřítka a vztahů v krajině.
Toto je závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Poučení o opravném prostředku:
Závazné stanovisko ve smyslu ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah
je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného podle zvláštních zákonů. V
souladu s ust. § 4 odst. 9 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze obsah závazného stanoviska napadnout
pouze v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, a to ve
lhůtě 1 roku ode dne vydání závazného stanoviska.
B) Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona k ovlivnění evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí:
OCP MHMP vyhodnotil záměr z hlediska možnosti jeho vlivu na lokality soustavy Natura 2000
a vydává stanovisko podle § 45i odst. 1 ve spojení s § 77a odst. 4 písm. n) zákona v tom smyslu,
že hodnocený záměr nemůže mít významný vliv, a to samostatně nebo ve spojení s jinými
koncepcemi nebo záměry na žádnou evropsky významnou lokalitu ani ptačí oblast v územní
působnosti OCP MHMP. OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko
k předloženému záměru v tom smyslu, že u něj vylučuje významný vliv na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy
Natura 2000 v působnosti OCP MHMP.
Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 - Blatov
a Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka,
CZ0110040 - Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce, CZ0113002 - Milíčovský
les, CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0113773 - Praha - Petřín.
Ptačí oblasti nejsou na území hlavního města Prahy vymezeny.

4/6

Č.j. M HM P 1620581/2020

Do vzdálenosti 0,5 km od navrženého záměru se nenachází žádná evropsky významná lokalita
v působnosti OCP MHMP. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy,
že hodnocený záměr se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a záměr může
mít pouze lokální vliv dotýkající se vlastního území záměru a jeho nejbližšího okolí.
Návrh záměru tedy nemůže mít vliv na chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry
či způsob hospodaření na území evropsky významných lokalit. Záměr neovlivní porosty dřevin
na území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno.
Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto
stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy
Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL
(zdroj https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá zvláště
chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o možném vlivu
na EVL v působnosti OCP MHMP.
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
C) Vyjádření k zásahu, který by mohl vést k poškození či zničení významného krajinné ho
prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce:
Stavba zasnuje do suchého a historicky kanalizovaného úseku vodního toku Šestajovického
potoka – částečně zatrubněná část potoka je pod zástavbou Klánovic. V tomto úseku se nejedná
o ohrožení významného krajinného prvku vodní tok, jelikož tento byl v řešeném úseku již
významně poškozen. Zachován zůstává potenciální tok vody, nové koryto a zásobení nižších
částí toku. Stavba bude stále realizována formou otevřeného koryta. Předmětná stavba
nevyžaduje vydání závazného stanoviska.
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
6. Z hlediska myslivosti dle § 67 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění:
Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
7. Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, v platném znění:
Předložený záměr není předmětem posuzování vlivů na životní prostředí dle ustanovení
§ 4 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
8. Z hlediska ochrany vod dle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:
Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení stavby „Přeložení suchého
koryta Šestajovického potoka v k.ú. Klánovice“ zpracovaná Ing. Jiřím Jodlem v 07/2020
řeší přeložení suchého koryta vodoteče Šestajovického potoka v MČ Praha – Klánovice
a osazení propustků.
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Účelem je přeložení stávajícího koryta tak, aby nová trasa odpovídala hranicím nových pozemků
v KN a byl umožněn přístup na sousední pozemek. Stavba je rozdělena na stavební objekty: SO
01 Přeložka koryta a SO 02 Osazení propustků. Části nového koryta budou opevněny kamennou
rovnaninou z kameniva fr. 125 a více s proštěrkováním. Celkem bude takto opevněno cca 20 m2
koryta. Na opevnění bude potřeba celkem cca 7 m3 kameniva. SO 02 řeší osazení propustků do
nově vzniklého koryta za účelem přístupu na pozemek parc. č. 897/1. Propustky budou tvořeny
každý potrubím TBH DN 600 dl. 9,0 m. Navržené nové koryto má větší kapacitu než koryto
stávající. Nové propustky mají stejnou dimenzi jako stávající propustek v korytě Šestajovického
potoka. Pro úsek toku v místě přeložení koryta není záplavové území stanoveno.
Pro potřeby územního a stavebního řízení:
Jde o vodní dílo v souladu s ust. § 55 odst. 1 vodního zákona. Vodoprávní úřad nemá postavení
dotčeného orgánu, jelikož je speciálním stavebním úřadem dle ust. § 15 odst. 1 písm. d)
stavebního zákona. Příslušným k projednání společného povolení dle ust. § 94j stavebního
zákona je vodoprávní úřad městské části Praha 21.
Toto je vyjádření dle ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Ing. Jana Cibulková
vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
podepsáno elektronicky
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