
28. Námitka 

Rozvoj přírodních ploch v souladu se zájmy ochrany přírodních hodnot i s potřebou 
ochrany krajinného rázu 

Text. 

Požadujeme pro: 

(Lokality k přepracování): 
965/ Šárka 
243/ Tichá Šárka 
964/Údolí Nebušického potoka 
961/Vltava sever 
810/ Zahrádková osada Jenerálka 

 
Pro které je požadováno v rámci samostatné námitky nové členění na lokality:  
Park Gabrielka Nebušice 
Park Jenerálka 
Park Lysolaje/Suchdol 
Park Dolní Šárka 
Park Baba/ Podbaba 
Zahrádková osada Jenerálka 

 
Zcela přepracovat řešení zeleně a zelených ploch, tak aby odpovídaly potřebám rozvoje a ochrany 
hodnot přírodního parku v souladu s krajinným řešení zpracovávané územní studie.  

 
Odůvodnění:  

Návrh územního plánu člení podrobně zelené plochy. Ačkoliv deklaruje analýzu a podrobnou znalost, 
zdá se, že jsou zde použity pouze nepřesné územně analytické podklady bez znalosti reálného místa. 
Přitom dnes v Šárce probíhá aktivní městský management. Území bylo podrobně hodnoceno v rámci 
Natura 2000 a složky ochrany přírody hl.m. Prahy, správa lesů hl.m. Prahy má dobrý přehled o tom, jak 
je třeba území spravovat. Pro přírodní památky jsou doporučené postupy a hl.m. Praha do ochrany 
investuje veřejné prostředky. Územní studie pečlivě analyzovala problémy, konzultovala možnosti a 
navrhla směr rozvoje krajiny řešeného území Šáreckého údolí. I vymezení zeleně v územním plánu je 
velice důležité. Pro představitele státní správy se jedná o vizi rozvoje zeleně v území. Slouží jako opora a 
vodítko s tím, že územní plán je brán jako místo, které zobrazuje rozvojovou strategii města. Je tedy 
oporou jako vyjádřený veřejný zájem. Stávající návrh však pomíjí realitu v území. Na místě obnovovaných 
sadů je vyznačen les. Nevhodný nálet na přírodní památce označuje jako les na nelesní ploše a potvrzuje 
tak rozrůstání lesní pouště. Nevyznačuje mýtiny a bezlesé místa skal, které se již dnes postupně čistí a 
zahajuje se aktivní městský management s vypásáním. Nesoulad plánu s realitou mate a znejišťuje jak 
veřejnost, tak správce i orgány státní správy. Evidentní nesoulad vede k nerespektování rozvojových vizí 
a vede k svévolnému rozhodování správy, která nemá mimo přírodní památky jiné zákonné vodítko. 
Tento postup je konfliktní a nestabilní a neumožní reálně vymoci potřebou ochranu přírodních ploch.  
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