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Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157

E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h
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Přírodní parky - zohlednění v textové části: článek 113

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

(1) Krajinná infrastruktura je vymezena v Metropolitním plánu zejména

prostřednictvím územního systému ekologické stability, jehož

skladebnými částmi jsou biocentra a biokoridory.

textové části

Námitka

V textové části návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního

plánu) obce hl. m. Praha ze dne 26. 4. 2022 žádáme rozšíření vymezení

Krajinné infrastruktury (dle článku 9, článku 29 a článku 113) o přírodní

parky, které definuje § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a

krajiny, ve znění

pozdějších předpisů. Konkrétně: rozšíření vymezení krajinné

infrastruktury v Metropolitním plánu vedle územního systému ekologické

stability, jehož skladebnými částmi jsou biocentra a biokoridory, o nový

prvek přírodních parků. Dále upravit textové znění o jejich definici v

souladu s normou o jejich vyhlášení.

Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších

předpisů definuje v § 12 „Ochrana krajinného rázu a přírodní park“, odst.

3, že k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými

a přírodními hodnotami, může orgán ochrany přírody zřídit obecně

závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového

využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu

tohoto území. Hl. m. Praha v minulosti vyhlásilo celkem 12 přírodních

parků, nyní vyhlášených nařízením č. 10/2014 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení

přírodních parků na území hlavního města Prahy. Považujeme z hlediska

veřejných zájmů ochrany přírody a krajinného rázu zohlednění přírodních

parků v návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) obce

hl. m. Praha pouze jako součást odůvodnění návrhu (ve výkresu O01) jako

vybraný limit v území za zcela nedostatečné.
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Přírodní parky - zohlednění v textové části: článek 29

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

Článek 29 Koncepce krajinné infrastruktury

(1) Krajinnou infrastrukturu v Metropolitním plánu reprezentuje zejména

územní systém ekologické stability (dále také „ÚSES“). Vymezení ÚSES

zajišťuje podporu pro základní nezbytnou míru ekologické stability

krajiny jako celku a pro udržitelný rozvoj území, jehož je ekologická

stabilita (rovnováha) základní součástí.

textové části

Námitka

V textové části návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního

plánu) obce hl. m. Praha ze dne 26. 4. 2022 žádáme rozšíření vymezení

Krajinné infrastruktury (dle článku 9, článku 29 a článku 113) o přírodní

parky, které definuje § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a

krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně: doplnění nových

odstavců k prvku "přírodní park", který rozšíří krajinnou infrastrukturu

definovanou pouze ÚSES.

Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších

předpisů definuje v § 12 „Ochrana krajinného rázu a přírodní park“, odst.

3, že k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými

a přírodními hodnotami, může orgán ochrany přírody zřídit obecně

závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového

využití území, které by  znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu

tohoto území. Hl. m. Praha v minulosti vyhlásilo celkem 12 přírodních

parků, nyní vyhlášených nařízením č. 10/2014 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení

přírodních parků na území hlavního města Prahy. Považujeme z hlediska

veřejných zájmů ochrany přírody a krajinného rázu zohlednění přírodních

parků v návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) obce

hl. m. Praha pouze jako součást odůvodnění návrhu (ve výkresu O01) jako

vybraný limit v území za zcela nedostatečné.
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Přírodní parky - zohlednění v textové části: článek 9

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

(9) Základní strukturální koncepce a pojetí krajin v Metropolitním plánu

vytváří podmínky pro účinnou péči o zkvalitňování přírodních a

krajinných podmínek a zachování nebo rozvíjení biodiverzity, s respektem

k vyhlášeným chráněným územím podle zvláštních právních předpisů[22].

textové části

Námitka

V textové části návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního

plánu) obce hl. m. Praha ze dne 26. 4. 2022 žádáme rozšíření vymezení

Krajinné infrastruktury (dle článku 9, článku 29 a článku 113) o přírodní

parky, které definuje § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a

krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně: "... vytváří podmínky

pro účinnou péči o zkvalitňování přírodních a krajinných podmínek,

uchování krajinného rázu a zachování nebo rozvíjení biodiverzity..."

Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších

předpisů definuje v § 12 „Ochrana krajinného rázu a přírodní park“, odst.

3, že k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými

a přírodními hodnotami, může orgán ochrany přírody zřídit obecně

závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového

využití území, které by  znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu

tohoto území. Hl. m. Praha v minulosti vyhlásilo celkem 12 přírodních

parků, nyní vyhlášených nařízením č. 10/2014 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení

přírodních parků na území hlavního města Prahy. Považujeme z hlediska

veřejných zájmů ochrany přírody a krajinného rázu zohlednění přírodních

parků v návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) obce

hl. m. Praha pouze jako součást odůvodnění návrhu (ve výkresu O01) jako

vybraný limit v území za zcela nedostatečné.
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