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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 park Hostivař - Záběhlice: 553 / Sídliště Jižní Město I. jih -

vymístění sportoviště z území přírodního parku

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

Vlastní kresba (1)

grafické části (výkresům)

Námitka

V lokalitě: 553/Sídliště Jižní Město I. jih

Zákres připomínky − lokalizace:

Žádáme vymístění rekreační plochy parkového sportoviště 415/553/4043 z

území přírodního parku.
Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Možné budoucí parkové sportoviště umožňuje také budování oplocených

areálů s technickou infrastrukturou a jde tedy o silně urbanizovanou

plochu, která do přírodního parku nepatří. Nad levým břehem Hostivařské

přehrady byl zvažován nesmyslný projekt „lázní“, což je projekt pro území

přírodního parku zcela nežádoucí. Úprava územního plánu může napravit

nastavení plánu stávajícího.

3



přírodní park Hostivař - Záběhlice: 915 / Trojmezí - úprava významu parku

a zvážení využití území

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

Lokalita 915/Trojmezí

grafické části (výkresům)

Námitka

Zákres připomínky − lokalizace:

Úprava celé záběhlické lokality 915 / Trojmezí na "metropolitní park", tak,

jako tomu je v lokalitě Hostivař, která je druhou částí tohoto přírodního

parku. Ke zvážení, zda část lokality nemá mít místo rekreačního čistě

přírodní využití. Povolená rekreace by měla být pouze ve formě měkkého

turismu.

Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Vyrovnání s lokalitou Hostivaře, která je druhou částí tohoto přírodního

parku. V místě vzniká celoměstsky významná krajinářská studie pod

patronátem IPR Praha. V návaznosti na krajinářskou studii rozčlenit

přírodní a rekreační plochy.
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