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„Strategický plán udržitelného rozvoje městské části Praha 10“  - stanovisko orgánu 
ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných 
lokalit a ptačích oblastí  
  
Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí (dále jen OCP MHMP), jako příslušný orgán 
ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s ustanovením § 31 odst. 1 
zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů vyhodnotil na 
základě žádosti České zemědělské univerzitu možnosti vlivu koncepce „Strategický plán 
udržitelného rozvoje městské části Praha 10“ na lokality soustavy Natura 2000 a vydává 
stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona v tom smyslu, že hodnocená koncepce nemůže mít 
významný vliv a to samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na žádnou 
evropsky významnou lokalitu ani ptačí oblast v územní působnosti OCP MHMP.  
Strategický plán udržitelného rozvoje je koncepční dokument, který určuje dlouhodobý rozvoj 
městské části. Vychází z analýzy území a navrhuje řešení, jak zkvalitňovat život v městské 
části. Pracuje s ekonomickými, sociálními nebo ekologickými studiemi a daty zpracovaných na 
úrovni městské části Praha 10, hl. města Prahy a České republiky. Jeho hlavním smyslem je 
plánovat společně s občany a místními organizacemi, slaďovat jednotlivé zájmy a vystupovat 
jasně a čitelně ke svým partnerům. 
OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje stanovisko k předložené koncepci v 
tom smyslu, že u něj vylučuje významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v působnosti OCP 
MHMP.   
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Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 - Blatov a 
Xaverovský háj, CZ0213779 - Břežanské údolí, CZ0110049 - Havránka a Salabka, CZ0110040 
- Chuchelské háje, CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0113002 - Milíčovský les, 
CZ0113001 - Obora Hvězda, CZ0110050 - Prokopské údolí, CZ0114001 - Radotínské údolí, 
CZ0113773 - Praha - Petřín.  Ptačí oblasti nejsou na území hlavního města Prahy vymezeny.  
 
Cíle a závěry koncepce jsou stanoveny obecně, bez konkrétní lokalizace pro dané území. Pro 
jednotlivé záměry, které se budou v rámci uvedené koncepce realizovat, bude podle jejich 
kapacity a charakteru, nutné vydat stanovisko orgánu ochrany přírody jednotlivě pro konkrétní 
záměr. 
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že uvedená koncepce jako 
samotný dokument ovlivnit např. chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob 
hospodaření na území evropsky významných lokalit. Koncepce také neovlivní porosty dřevin na 
území evropsky významných lokalit, jejich druhové složení bude zachováno.  
Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska sloužila OCP MHMP žádost o vydání tohoto 
stanoviska, Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy 
Natura 2000, Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v EVL (zdroj 
https://www.mzp.cz/cz/evropsky_vyznamne_lokality) a plány péče pro jednotlivá zvláště 
chráněná území, mapy lokalit. Z těchto podkladů lze učinit kvalifikovaný závěr o možném vlivu 
na EVL v působnosti OCP MHMP.  
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění  
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