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Hrnčířská rybniční soustava - 816

N
16

STRUKTURA KRAJINY : zemědělsko-rybniční krajina

/ K
VYUŽITÍ : přírodní

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; přírodní lokalitu
Hrnčířská rybniční soustava se strukturou zemědělsko-
rybniční krajiny v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

0/2.5/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Kunratice, Praha-Šeberov

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kunratice, Šeberov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 11, Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Území v plochém reliéfu s nadmořskou výškou okolo 290 m na
jihovýchodním okraji Prahy v pramenné oblasti Kunratického
potoka a jeho přítoků. V geomorfologickém členění v rámci
Poberounské soustavy a celku Pražská plošina na rozmezí okrsků
Úvalská plošina a Uhříněveská plošina. Území vlhkých luk a rybníků
s velkým významem pro ochranu přírody a krajiny i pro rekreační
využití. Významná lokalita pro ohraničení souvislé zástavby města
vůči krajinnému zázemí.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/816/2404 Hrnčířské louky - lokalitní park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „zemědělsko-rybniční krajina“ je základní podmínkou uplatňování neintenzivních forem rybochovného
hospodaření a rozvíjení rekreační infrastruktury, která nepoškozuje ve větším než nezbytně nutném rozsahu přírodní hodnoty území a která současně
vhodně doplňuje a posiluje jeho hodnoty krajinné.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 0.1%, parkové sportoviště - 0.6%, pole - 8.1%, louka a
pastvina - 31.9%, krajinný les na lesních pozemcích - 7.9%, zpevněná plocha, plocha těžby - 2.7%, jiná plocha přírodě blízká - 23.8%, vodní
plocha a vodní tok - 21%, zahradnictví a vinice a produkční zahrada - 3.1%
Lokalita je součástí krajinného rozhraní.

200/ MĚSTO

Rozvíjet enklávy samot v nezastavitelném území v souladu s typem struktury a mírou zastavitelnosti lokality.
Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet a chránit nezastavitelnou přírodní lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Nezastavitelné přírodní lokality a plochy
Nezastavitelné přírodní lokality charakterizují otevřenou krajinu v její přírodní a přírodě blízké podobě, která je relativně málo ovlivněna blízkostí
urbanizovaného území (města), jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu tohoto určení. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území
se upřednostňuje přírodě blízký rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Nezastavitelné území s nejnižší mírou zátěže a intenzity způsobu využití a nejvyšší mírou blízkosti přírodnímu stavu, vymezené k ochraně a rozvoji
přírodního a přírodně-krajinného významu území.

Přípustné využití:
Změny dokončených staveb v zastavěných stavebních pozemcích ve formě stavebních úprav stávajících budov a rovněž ve formě přístaveb a nástaveb
budov, které jsou evidovány v Katastru nemovitostí jako budovy s číslem popisným nebo budovy s číslem evidenčním, pokud u přístavby nedojde ke
zvýšení výměry zastavěné plochy stavby o více než 20 %, u nástavby o zvýšení budovy o více než 1 nadzemní podlaží.
Umísťování nových objektů budov bez čísla popisného a bez čísla evidenčního v zastavěných stavebních pozemcích, pokud se podíl výměry zastavěné
plochy pozemku na celkové výměře zastavěného stavebního pozemku nezvýší o více než 20 %.
Ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro
lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a
cestovního ruchu (např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra). Vedení sítí technické infrastruktury budou vzájemně
trasově sdružována, umísťována do souběhu se stávajícími trasami technické infrastruktury nebo v rámci dopravních komunikací. Volné trasování sítí
technické infrastruktury mimo uvedené zásady bude povolováno pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Nepřípustné využití:
Jiné změny dokončených staveb v zastavěných stavebních pozemcích, než které jsou uvedeny jako přípustné využití. Jiné umísťování nových budov v
zastavěných stavebních pozemcích, než které je uvedeno jako přípustné využití. Umísťování jiných staveb, zařízení a jiných opatření mimo zastavěných
stavebních pozemků, než které je uvedeno jako přípustné využití. Výslovně je vyloučena možnost umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro
zemědělství a těžbu nerostů, dále staveb a zařízení pro nakládání s odpady.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou krajiny se rozumí nezastavitelné území s ucelenou strukturou otevřené krajiny, která ovšem může doznávat dílčích změn v
souladu s rozvíjeným cílovým charakterem lokality při zachování nebo zvyšování její ekologické stability.

Základní požadavky:

Krajina a parky
Transformační plocha 411/816/5162 29247m2

Využití: krajinná
Naplňovat potenciál plochy v souladu se strukturou a charakterem lokality a s cílem zachovat nebo zvyšovat ekologickou stabilitu území.

Transformační plocha 411/816/5165 52346m2

Využití: krajinná
Naplňovat potenciál plochy v souladu se strukturou a charakterem lokality a s cílem zachovat nebo zvyšovat ekologickou stabilitu území.

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/2006 RBC Hrnčířské louky - v přesných hranicích, výměra minimálne 40 ha
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512/-/3045 RBK Kunratický les - Hrnčířské louky - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3078 RBK Modřanská rokle - Hrnčířské louky - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3079 RBK Modřanská rokle - Hrnčířské louky - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/4117 LBC Šeberák - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 4 ha
512/-/5147 LBK Hrnčířské louky - Botič - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5170 LBK K Vestci - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5171 LBK K Vestci - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Protipovodňová opatření
711/816/1042 Suchý poldr Kunratice - návrh

Zásobování elektrickou energií
760/-/4 Nadzemní elektrické vedení 400kV TR Chodov - TR Čechy Střed - návrh
760/-/5 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Chodov - TR Uhřiněves - návrh

Vedení sítí technické infrastruktury budou vzájemně trasově sdružována, umísťována do souběhu se stávajícími trasami technické infrastruktury
nebo v rámci dopravních komunikací. Volné trasování sítí technické infrastruktury mimo uvedené zásady bude povolováno pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-711/816/1042 SUP Kunratice

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/4 Vedení 2x400 kV TR Chodov - TR Čechy Střed
930-760/-/5 Vedení 2x110 kV TR Chodov - TR Uhříněves
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STRUKTURA KRAJINY : zemědělsko-rybniční krajina

/ K
VYUŽITÍ : přírodní

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; přírodní lokalitu
Milíčovská rybniční soustava se strukturou zemědělsko-
rybniční krajiny v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

0/2.36/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 11, Praha-Křeslice, Praha-Petrovice, Praha-Újezd

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Háje, Křeslice, Petrovice, Újezd u Průhonic

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 11, Praha 15

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Území v plochém reliéfu s nadmořskou výškou okolo 270 m v
jihovýchodní části Prahy, které v severovýchodním směru navazuje
na komplex Milíčovského lesa. V geomorfologickém členění v rámci
Poberounské soustavy a celku Pražská plošina okrsek Úvalská
plošina. Významné území z hlediska ochrany přírody a krajiny i
rekreačního využití vázané na levostranný přítok Botiče – Milíčovský
potok – na kterém byla vybudována rybniční soustava. Významná
lokalita pro ohraničení souvislé zástavby města vůči krajinnému
zázemí.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/817/2822 Milíčovské rybníky - čtvrťový park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „zemědělsko-rybniční krajina“ je základní podmínkou uplatňování neintenzivních forem rybochovného
hospodaření a rozvíjení rekreační infrastruktury, která nepoškozuje ve větším než nezbytně nutném rozsahu přírodní hodnoty území a která současně
vhodně doplňuje a posiluje jeho hodnoty krajinné.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 8%, parkové sportoviště - 2.4%, pole - 32.2%, louka a
pastvina - 2.6%, krajinný les na lesních pozemcích - 6.4%, jiná plocha přírodě blízká - 25.4%, zpevněná plocha, plocha těžby - 5.5%, vodní plocha
a vodní tok - 15.7%, ovocný sad - 1.7%
Lokalita je součástí krajinného rozhraní.

200/ MĚSTO

Rozvíjet enklávy samot v nezastavitelném území v souladu s typem struktury a mírou zastavitelnosti lokality.
Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet a chránit nezastavitelnou přírodní lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Nezastavitelné přírodní lokality a plochy
Nezastavitelné přírodní lokality charakterizují otevřenou krajinu v její přírodní a přírodě blízké podobě, která je relativně málo ovlivněna blízkostí
urbanizovaného území (města), jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu tohoto určení. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území
se upřednostňuje přírodě blízký rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Nezastavitelné území s nejnižší mírou zátěže a intenzity způsobu využití a nejvyšší mírou blízkosti přírodnímu stavu, vymezené k ochraně a rozvoji
přírodního a přírodně-krajinného významu území.

Přípustné využití:
Změny dokončených staveb v zastavěných stavebních pozemcích ve formě stavebních úprav stávajících budov a rovněž ve formě přístaveb a nástaveb
budov, které jsou evidovány v Katastru nemovitostí jako budovy s číslem popisným nebo budovy s číslem evidenčním, pokud u přístavby nedojde ke
zvýšení výměry zastavěné plochy stavby o více než 20 %, u nástavby o zvýšení budovy o více než 1 nadzemní podlaží.
Umísťování nových objektů budov bez čísla popisného a bez čísla evidenčního v zastavěných stavebních pozemcích, pokud se podíl výměry zastavěné
plochy pozemku na celkové výměře zastavěného stavebního pozemku nezvýší o více než 20 %.
Ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro
lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a
cestovního ruchu (např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra). Vedení sítí technické infrastruktury budou vzájemně
trasově sdružována, umísťována do souběhu se stávajícími trasami technické infrastruktury nebo v rámci dopravních komunikací. Volné trasování sítí
technické infrastruktury mimo uvedené zásady bude povolováno pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Nepřípustné využití:
Jiné změny dokončených staveb v zastavěných stavebních pozemcích, než které jsou uvedeny jako přípustné využití. Jiné umísťování nových budov v
zastavěných stavebních pozemcích, než které je uvedeno jako přípustné využití. Umísťování jiných staveb, zařízení a jiných opatření mimo zastavěných
stavebních pozemků, než které je uvedeno jako přípustné využití. Výslovně je vyloučena možnost umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro
zemědělství a těžbu nerostů, dále staveb a zařízení pro nakládání s odpady.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou krajiny se rozumí nezastavitelné území s ucelenou strukturou otevřené krajiny, která ovšem může doznávat dílčích změn v
souladu s rozvíjeným cílovým charakterem lokality při zachování nebo zvyšování její ekologické stability.

Základní požadavky:

Krajina a parky
Transformační plocha 411/817/5152 1460m2

Využití: krajinná
Naplňovat potenciál plochy v souladu se strukturou a charakterem lokality a s cílem zachovat nebo zvyšovat ekologickou stabilitu území.

Transformační plocha 411/817/5164 44742m2

Využití: krajinná
Naplňovat potenciál plochy v souladu se strukturou a charakterem lokality a s cílem zachovat nebo zvyšovat ekologickou stabilitu území.

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/2001 RBC Milíčovský les - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha
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512/-/3056 RBK Milíčovský les - Uhříněveská obora - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/12 Nádraží Hostivař - Horní Měcholupy - Petrovice - Jižní Město - územní rezerva

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Vedení sítí technické infrastruktury budou vzájemně trasově sdružována, umísťována do souběhu se stávajícími trasami technické infrastruktury
nebo v rámci dopravních komunikací. Volné trasování sítí technické infrastruktury mimo uvedené zásady bude povolováno pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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