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I. Identifikační údaje připomínkujícího
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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



II. Zastupovaný

Druh subjektu

Jméno

Titul za

Příjmení

Titul před Datum narození

Jméno/Název subjektu

IČ

Ulice Č. popisné/ č. evidenční

ObecPSČ

ID datové schránky

Jméno jednatele

Zástupce veřejnosti
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Přírodní parky - zohlednění v grafické části: Krajinná infrastruktura

(rozšíření vymezení)

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

grafické části (výkresům)

Námitka

Zákres připomínky − lokalizace:

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

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

Krajinné infrastruktury (ve výkresech Z02 a Z03) o přírodní parky, dle

definice § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění

pozdějších předpisů v jejich plošném vymezení stanoveném nařízením č.

10/2014 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodních parků na území hlavního

města Prahy.

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
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návrhu (ve výkresu O01) jako vybraný limit v území za zcela

nedostatečné.
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Přírodní parky - zohlednění v grafické části: Nezastavitelné území (rozšíření

v hranicích přírodních parků)

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

grafické části (výkresům)

Námitka

Zákres připomínky − lokalizace:

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

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

nezastavitelného území (dle článku 7) v hranicích přírodních parků, v

jejich plošném vymezení stanoveném nařízením č. 10/2014 Sb. hl. m.

Prahy, o zřízení přírodních parků na území hlavního města Prahy.

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 grafické části: Vymístění nově navrhovaných

staveb z území přírodních parků

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

grafické části (výkresům)

Námitka

Zákres připomínky − lokalizace:

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

plánu) obce hl. m. Praha ze dne 26. 4. 2022 žádáme vymístění nově

navrhovaných staveb (s výjimkou již stávajících) z území přírodních

parků, v jejich plošném vymezení stanoveném nařízením č. 10/2014 Sb.

hl. m. Prahy, o zřízení přírodních parků na území hlavního města Prahy.

Pozn.: požadavek se netýká plánovaných staveb dopravní infrastruktury

nadregionálního významu.

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
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návrhu (ve výkresu O01) jako vybraný limit v území za zcela

nedostatečné.
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