
 

 
60. Námitka 

Vyznačení důležitých pěších vazeb a spojení do veřejného zájmu 

Text. 

Námitka 

Požadujeme využít značku pro vyznačení bezmotorových pěších spojení zejména v oblasti Jenerálky, 
u hřiště házené TJ Republikán, Žežulky a V Podbabě pro spojení Sedlce a Podbaby a Baby a Podbaby 
k viaduktu a zastávce tramvaje. Vždy za účelem garantování možnosti obnovy krátkých pěších vazeb 
v území.  

Umístění viz. příloha 

 
 

Odůvodnění:  

Šárecké údolí je přírodním parkem a historickou kulturní krajinou, kde převažovala hospodářská 
činnost. Stejně jako je tomu doposud jinde ve venkovském prostředí jsou hospodářské pozemky v 
extravilánu obce neoplotitelné. Majitelé na pozemcích hospodaří a obslužné cesty jsou veřejně 
přístupné. Území je prostupné pro lidi i zvěř. Šárecké údolí je však již od vzniku Velké Prahy přičleněno 
do městského intravilánu. Zatímco v první polovině 20. století díky majetkové a kulturní kontinuitě 
probíhalo přirozené vyjednávání o změnách v území a samotní majitelé a rezidenti dohlíželi na to, aby 
další urbánní rozvoj krajiny byl využit i k jejich vlastnímu prospěchu v podobě rozvoje infrastruktury a 
služeb a vybavenosti včetně zachování prostupnosti území. Docházelo tak ke kultivaci krajiny, 
budování cest, vyhlídek a míst zastavení a oddechu v duchu a tradici místa. Spolu s rozvojem města 
zde dále probíhalo i hospodaření, které bylo přirozenou součástí krajiny i garancí, že prostupnost v 
území i přes to, že se jedná o městský intravilán, a tedy zastavitelné území města bude zachováno. 
Všechno toto je minulostí. V krajině je otisknuta jako bolavá výzva a připomínka toho, že je možné 
spravovat krajinu, pobývat v ní a zároveň naplňovat potřeby návštěvníků i rezidentů. Prostor byl 
utvářen místní aktivitou, která hledala vždy rovnováhu zájmů a potřeb. Tradice a kulturní vazby jsou 
zpřetrhány. Bývalé sady a pole napřed pustly a měnili se na skládky a zahrádkové kolonie. Za 
posledních 30 let se pak území přeměňuje na soukromé zahrady nových rezidentů, kteří si své území 
bez ohledu na to, že se jedná o přírodní park oplocují. Dále se tak omezuje prostupnost jak pro 
návštěvníky, tak pro zvěř. Stávající územní plán se pokusil prostupnost garantovat tím, že plochy 
vymezil jako ZMK, zeleň městská krajinná. Kde z podstaty věci se jedná o veřejnou zeleň, která má být 
bez ohledu na vlastnictví veřejně přístupná. Pro orgány státní moci však takto deklarovaný zájem o 
zachování volného území není dostatečný. Oplocení takto vymezeného území včetně jeho dalšího 
dělení se povoluje s tím,  že se jedná o intravilán města tedy zastavitelné území kde se vzhledem na 
potřeby ochrany majetku soukromých zahrad je tento postup možný. Územní studie podrobně 
vyhodnotila majetkové vztahy a vyznačila k obnově důležitá pěší spojení a případně vymezila nová. Pro 
to, aby bylo možné je garantovat a realizovat je nutná vůle města k aktivnímu managementu, který 
povede k pozemkovým úpravám a narovnání již více jak 70 let neřešených problémů v území. 
Vyznačení těchto vazeb do veřejného zájmu je základní podmínkou a signálem, že je ve veřejném 
zájmu tato spojení zajistit a úkoluje orgány státní správy, aby v souladu s tímto také postupovali.  


	Vyznačení důležitých pěších vazeb a spojení do veřejného zájmu

