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Okolí Vinořského potoka - 848

N
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STRUKTURA KRAJINY : krajina úzkých zaříznutých údolí v plošině

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; rekreační
lokalitu Okolí Vinořského potoka se strukturou úzkých
zaříznutých údolí v plošině v souladu s jejím charakterem
podle stanovených podmínek.

0/2.27/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Satalice, Praha-Vinoř

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Satalice, Vinoř

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 19

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Ploché území na severovýchodním okraji Prahy protékané ve směru
jihozápad – severovýchod Vinořským potokem, druhou část lokality
tvoří úzký pás západo – východního směru vázaný na širší okolí
Ctěnického potoka. Nadmořská výška 230 – 270 m, generelně mírný
sklon k severu. V geomorfologickém členění v rámci soustavy Česká
tabule a celku Středolabská tabule okrsek Čakovická tabule, část
vázaná na Ctěnický potok okrsek Kojetická pahorkatina. Na plošině
zemědělsky obhospodařované půdní bloky a jejich díly převážně
střední velikosti. Dochovala se poměrně pestrá mozaika krajinných
segmentů, a to vlivem rozdílné úrodnosti půd a z ní odvozeného
využití území, i vlivem historického vývoje (zámecké parky, rybníky,
bažantnice).
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/848/2426 Vinořský park - lokalitní park
123/848/2554 Lesopark K Radonicům - lokalitní park
123/848/2441 Bažantnice v Satalicích - lokalitní park
123/848/2638 Ctěnický háj - lokalitní park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina úzkých zaříznutých údolí v plošině“ je základní podmínkou zachování kontrastu mezi
zemědělskou krajinou na plošině a přírodním prostředím v úzkých liniích podél vodních toků. Zvýšení prostupnosti krajiny v osách vodních toků je
podmínkou pro rozvoj rekreačního potenciálu v územích, které v širším kontextu zpravidla neoplývají příležitostmi k rekreačnímu využití.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 3.6%, zahrádková osada a rekreační zahrada - 2.1%, parkové
sportoviště - 0.1%, louka a pastvina - 3.3%, pole - 49.1%, krajinný les na lesních pozemcích - 30.9%, jiná plocha přírodě blízká - 4.6%, zpevněná
plocha, plocha těžby - 2%, ovocný sad - 0.7%, vodní plocha a vodní tok - 2.9%

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 rekreační lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Nezastavitelné rekreační lokality a plochy
Nezastavitelné rekreační lokality poskytují prostor pro odpočinek člověka v otevřené krajině a podílejí se významnou měrou na kvalitě života obyvatel
města, jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu tohoto určení. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje
rekreační rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Nezastavitelné území se střední intenzitou způsobu využití, které v harmonickém krajinném prostředí s rekreační, sportovní či naučně-vzdělávací
vybaveností poskytuje vhodné podmínky pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka; vymezeno je pro rozvoj rekreačního významu nezastavitelného
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 30 %, 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 30 %.
Ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro
zemědělství, 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 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:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/2010 RBC Vinořská bažantnice - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha
512/-/3023 RBK Vinořský potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3024 RBK Vinořský potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3025 RBK Vinořský potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3026 RBK Vidrholec - Vinořská bažantnice - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/3030 RBK Čakovice - Vinořská bažantnice - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
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512/-/4009 LBC Ctěnická bažantnice - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/4114 LBC Štěpánovská - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4150 LBC U Vinoře - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/5092 LBK U Ctěnické bažantnice - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 20 m
512/-/5093 LBK U Ctěnické bažantnice - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5094 LBK U Ctěnické bažantnice - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5143 LBK K Radonicům - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/69 Pražský okruh (SOKP) - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování vodou
720/-/3 přiváděcí vodovodní řad Propojení Káranských řadů přes VDJ Chvaly - územní rezerva

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 dopravní infrastruktury
910-610/-/69 Pražský okruh (SOKP) stavba číslo 520 Březiněves - Satalice
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Botič u Újezdu - 849

N
18

STRUKTURA KRAJINY : krajina úzkých zaříznutých údolí v plošině

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; rekreační
lokalitu Botič u Újezdu se strukturou úzkých zaříznutých
údolí v plošině v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

0/2.6/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Křeslice, Praha-Újezd

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Křeslice, Újezd u Průhonic

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 11

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Území na jihovýchodním okraji Prahy protékané ve směru jih – sever
potokem Botič. Nadmořská výška 260 – 280 m (dno údolí vers.
plošina). V geomorfologickém členění v rámci Poberounské soustavy
a celku Pražská plošina v okrsku Uhříněveská plošina. Zemědělsky
obhospodařované půdní bloky a jejich díly na horní hraně údolí a za
ní směrem do plochého reliéfu převážně střední velikosti. V severní
části malá zahrádková osada. Převážně zalesněné zaříznuté údolí je
výrazným krajinným fenoménem s dochovanými přírodními
hodnotami, včetně vodního toku v přirozeném korytě, a je součástí
pásu území,  který odděluje město od suburbií  bývalých
samostatných vesnic.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina úzkých zaříznutých údolí v plošině“ je základní podmínkou zachování kontrastu mezi
zemědělskou krajinou na plošině a přírodním prostředím v úzkých liniích podél vodních toků. Zvýšení prostupnosti krajiny v osách vodních toků je
podmínkou pro rozvoj rekreačního potenciálu v územích, které v širším kontextu zpravidla neoplývají příležitostmi k rekreačnímu využití.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 31.3%, zahrádková osada a rekreační zahrada - 5.6%, pole -
27.4%, louka a pastvina - 17%, krajinný les na lesních pozemcích - 1.5%, jiná plocha přírodě blízká - 11.3%, zpevněná plocha, plocha těžby - 3%,
vodní plocha a vodní tok - 2.5%
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 rekreační lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Nezastavitelné rekreační lokality a plochy
Nezastavitelné rekreační lokality poskytují prostor pro odpočinek člověka v otevřené krajině a podílejí se významnou měrou na kvalitě života obyvatel
města, jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu tohoto určení. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje
rekreační rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Nezastavitelné území se střední intenzitou způsobu využití, které v harmonickém krajinném prostředí s rekreační, sportovní či naučně-vzdělávací
vybaveností poskytuje vhodné podmínky pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka; vymezeno je pro rozvoj rekreačního významu nezastavitelného
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 30 %, 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 30 %.
Ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro
zemědělství, 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 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:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/3049 RBK Milíčovský les - Uhříněveská obora - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3051 RBK Milíčovský les - Uhříněveská obora - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3052 RBK Milíčovský les - Uhříněveská obora - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/3075 RBK Osnický les - Milíčovský les - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/4145 LBC Údolí Botiče - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4153 LBC U Štítu - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/5146 LBK Hrnčířské louky - Botič - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
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Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování vodou
720/-/2 přiváděcí vodovodní řad Jesenice II - jihovýchodní část Prahy - návrh

Odkanalizování
730/849/1057 Čistírna odpadních vod Újezd u Průhonic - návrh; rozšíření

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
910-730/849/1057 Rozšíření ČOV Újezd u Průhonic

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-720/-/2 Přiváděcí vodovodní řad z vodojemu Jesenice II pro posílení jihovýchodní části Prahy - Z 2747/00
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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Pitkovický potok u Křeslic - 850

N
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STRUKTURA KRAJINY : krajina úzkých zaříznutých údolí v plošině

/ K
VYUŽITÍ : přírodní

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; přírodní lokalitu
Pitkovický potok u Křeslic se strukturou úzkých
zaříznutých údolí v plošině v souladu s jejím charakterem
podle stanovených podmínek.

0/2.6/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 22, Praha-Křeslice, Praha-Petrovice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Křeslice, Petrovice, Pitkovice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 11, Praha 15, Praha 22

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Území na jihovýchodním okraji Prahy protékané ve směru
jihovýchod – severozápad Pitkovickým potokem a potokem Botič, do
kterého Pitkovický potok zprava ústí. Nadmořská výška 250 – 280
m, z toho dno údolí 250 – 260 m. V geomorfologickém členění v
rámci Poberounské soustavy a celku Pražská plošina na rozhraní
okrsků Úvalská plošina a Uhříněveská plošina. Zemědělsky
obhospodařované půdní bloky a jejich díly na horní hraně údolí a za
ní směrem do plochého reliéfu převážně velké velikosti. Zaříznuté
údolí je výrazným krajinným fenoménem, zachována poměrně
pestrá mozaika přírodě blízkých lesních i nelesních ploch a vodní
toky v přirozených korytech. Údolí je součástí pásu území, který
odděluje město od suburbií bývalých samostatných vesnic.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina úzkých zaříznutých údolí v plošině“ je základní podmínkou zachování kontrastu mezi
zemědělskou krajinou na plošině a přírodním prostředím v úzkých liniích podél vodních toků. Zvýšení prostupnosti krajiny v osách vodních toků je
podmínkou pro rozvoj rekreačního potenciálu v územích, které v širším kontextu zpravidla neoplývají příležitostmi k rekreačnímu využití.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 18.8%, parkové sportoviště - 1.4%, pole - 27.7%, louka a
pastvina - 16.9%, krajinný les na lesních pozemcích - 8.5%, jiná plocha přírodě blízká - 19.7%, zpevněná plocha, plocha těžby - 3.3%, vodní
plocha a vodní tok - 3.3%
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:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/3050 RBK Milíčovský les - Uhříněveská obora - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3053 RBK Milíčovský les - Uhříněveská obora - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3056 RBK Milíčovský les - Uhříněveská obora - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3080 RBK Milíčovský les - Uhříněveská obora - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/4012 LBC Botič u Petrovic - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4094 LBC Pitkovická stráň - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4138 LBC U Fantova mlýna - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Základní požadavky:
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Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/63 Obchvat Pitkovic
 - návrh

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

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování elektrickou energií
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 dopravní infrastruktury
910-610/-/63 Obchvat Pitkovic

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/5 Vedení 2x110 kV TR Chodov - TR Uhříněves
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STRUKTURA KRAJINY : krajina úzkých zaříznutých údolí v plošině

/ K
VYUŽITÍ : přírodní

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; přírodní lokalitu
Pitkovický potok u Lipan se strukturou úzkých zaříznutých
údolí v plošině v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

0/2.17/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Benice, Praha-Kolovraty

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Benice, Kolovraty, Lipany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 22

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Území na jihovýchodním okraji Prahy protékané ve směru jih – sever
Pitkovickým potokem. Nadmořská výška 290 – 310 m, přitom dno
údolí o cca. 5 – 10 m níže než jeho horní hrana. V geomorfologickém
členění v rámci Poberounské soustavy a celku Pražská plošina okrsek
Uhříněveská plošina. Zemědělsky obhospodařované půdní bloky a
jejich díly na horní hraně údolí a za ní směrem do plochého reliéfu
převážně střední velikosti. Ve vazbě na vodní tok zachována
poměrně pestrá mozaika přírodě blízkých lesních i nelesních ploch.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina úzkých zaříznutých údolí v plošině“ je základní podmínkou zachování kontrastu mezi
zemědělskou krajinou na plošině a přírodním prostředím v úzkých liniích podél vodních toků. Zvýšení prostupnosti krajiny v osách vodních toků je
podmínkou pro rozvoj rekreačního potenciálu v územích, které v širším kontextu zpravidla neoplývají příležitostmi k rekreačnímu využití.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 3.1%, pole - 35.1%, louka a pastvina - 25.1%, krajinný les na
lesních pozemcích - 9.8%, jiná plocha přírodě blízká - 17.1%, zpevněná plocha, plocha těžby - 4.1%, vodní plocha a vodní tok - 5.6%

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:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/4171 LBC V brůdku - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/5202 LBK Pitkovický potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5203 LBK Pitkovický potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Základní požadavky:
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Protipovodňová opatření
711/851/1048 Suchý poldr Benice - návrh

Zásobování elektrickou energií
760/-/4 Nadzemní elektrické vedení 400kV TR Chodov - TR Čechy Střed - 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.

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
910-711/851/1048 SUP Benice

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/4 Vedení 2x400 kV TR Chodov - TR Čechy Střed
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Pitkovický potok a Říčanka u Benic - 852

N
18

STRUKTURA KRAJINY : krajina úzkých zaříznutých údolí v plošině

/ K
VYUŽITÍ : přírodní

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; přírodní lokalitu
Pitkovický potok a Říčanka u Benic se strukturou úzkých
zaříznutých údolí v plošině v souladu s jejím charakterem
podle stanovených podmínek.

0/2.15/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 22, Praha-Benice, Praha-Kolovraty

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Benice, Kolovraty, Pitkovice, Uhříněves

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 22

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Území na jihovýchodním okraji Prahy, ve kterém je do jedné lokality
spojeno přes rozvodnicový plochý hřbítek (cca. 300 m n. m.) údolí
Pitkovického potoka na západě a údolí potoka Říčanky (Říčanského
potoka) na východě. Nadmořská výška 270 – 310 m, přitom dno
údolí o cca. 10 m níže než jeho horní hrana. V geomorfologickém
členění v rámci Poberounské soustavy a celku Pražská plošina okrsek
Uhříněveská plošina. Zemědělsky obhospodařované půdní bloky a
jejich díly na horních hranách údolí a za nimi směrem do plochého
reliéfu převážně střední velikosti. Ve vazbě na oba vodní toky
zachována poměrně pestrá mozaika přírodě blízkých lesních i
nelesních ploch, málo úspěšná regulace Říčanky, odkryté skalní
výchozy (Pitkovický potok), zahrádková osada nad Pitkovickým
potokem u Uhříněvsi, skautský areál Prknovka nad Říčankou v
Kolovratech, rybník Velká Vodice na Říčance.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/852/2230 Okolí rybníka Vodice - místní park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina úzkých zaříznutých údolí v plošině“ je základní podmínkou zachování kontrastu mezi
zemědělskou krajinou na plošině a přírodním prostředím v úzkých liniích podél vodních toků. Zvýšení prostupnosti krajiny v osách vodních toků je
podmínkou pro rozvoj rekreačního potenciálu v územích, které v širším kontextu zpravidla neoplývají příležitostmi k rekreačnímu využití.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 4.1%, zahrádková osada a rekreační zahrada - 1.6%, parkové
sportoviště - 1.6%, pole - 47.6%, louka a pastvina - 8.4%, krajinný les na lesních pozemcích - 4.3%, jiná plocha přírodě blízká - 24.7%, zpevněná
plocha, plocha těžby - 2.8%, vodní plocha a vodní tok - 3.5%, zahradnictví a vinice a produkční zahrada - 0.8%

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:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/3012 RBK Uhříněveská obora - Milíčovský les - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/3053 RBK Milíčovský les - Uhříněveská obora - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3054 RBK Milíčovský les - Uhříněveská obora - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3055 RBK Milíčovský les - Uhříněveská obora - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/4105 LBC Prknovka - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4146 LBC U zelené hrušky - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4173 LBC Údolí Pitkovického potoka - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/5036 LBK Říčanka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5056 LBK Říčanka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
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512/-/5057 LBK Říčanka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5058 LBK Říčanka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5190 LBK Potok k Čestlicům - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5200 LBK Pitkovický potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/22 Komunikační propojení Františka Diviše - K Dálnici - K Lipanům
 - návrh

Železniční doprava
630/-/101 RS 1 Praha – Brno (SR, SRR) - územní rezerva

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování vodou
720/-/2 přiváděcí vodovodní řad Jesenice II - jihovýchodní část Prahy - 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 dopravní infrastruktury
910-610/-/22 Komunikační propojení Františka Diviše - K Dálnici - K Lipanům

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-720/-/2 Přiváděcí vodovodní řad z vodojemu Jesenice II pro posílení jihovýchodní části Prahy - Z 2747/00
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N
18

STRUKTURA KRAJINY : krajina úzkých zaříznutých údolí v plošině

/ K
VYUŽITÍ : přírodní

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; přírodní lokalitu
Říčanka u Kolovrat se strukturou úzkých zaříznutých údolí
v plošině v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

0/2.24/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Kolovraty, Praha-Nedvězí

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kolovraty, Nedvězí u Říčan

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 22

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Území na jihovýchodním okraji Prahy protékané ve směru východ –
západ potokem Říčanka (Říčanským potokem), s nadmořskou
výškou 300 – 350 m, značný výškový gradient na malém území je
dán dlouhým svahem na pravém břehu potoka. V geomorfologickém
členění v rámci Poberounské soustavy a celku Pražská plošina okrsek
Uhříněveská plošina. Zemědělsky obhospodařované půdní bloky a
jejich díly navazující na svah směrem do plochého reliéfu převážně
velké velikosti. Louky v potoční nivě využívány extenzivně či
ponechány bez využití. Nové výsadby a dosadby stromořadí podél
cest, v severní části hřbitov v oddělené poloze od zástavby.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/853/2111 Sad v Kolovratech - místní park
123/853/2382 Hřbitov v Kolovratech - místní park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina úzkých zaříznutých údolí v plošině“ je základní podmínkou zachování kontrastu mezi
zemědělskou krajinou na plošině a přírodním prostředím v úzkých liniích podél vodních toků. Zvýšení prostupnosti krajiny v osách vodních toků je
podmínkou pro rozvoj rekreačního potenciálu v územích, které v širším kontextu zpravidla neoplývají příležitostmi k rekreačnímu využití.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: hřbitov - 1.7%, krajinný les na nelesních pozemcích - 1.1%, parkové sportoviště - 0.9%, louka a
pastvina - 12.1%, pole - 41.1%, krajinný les na lesních pozemcích - 4.7%, jiná plocha přírodě blízká - 30.6%, zpevněná plocha, plocha těžby -
4.6%, ovocný sad - 2.1%, vodní plocha a vodní tok - 0.7%

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:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/4168 LBC V haltýři - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4187 LBC U Říčan - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/5061 LBK Říčanka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/69 Pražský okruh (SOKP) - návrh

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Vodní toky a vodní plochy
711/853/1008 Nádrž Biologický rybník Kolovraty - návrh

Zásobování plynem
751/-/6 Plynovod VVTL Kolovraty (SOKP511) přeložka - návrh

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

Odpadové hospodářství
790/839/1002 Sběrný dvůr Kolovraty - 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 dopravní infrastruktury
910-610/-/69 Pražský okruh (SOKP) stavba číslo 511 Běchovice - D1

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-711/853/1008 Biologický rybník Kolovraty
910-790/839/1002 SD Kolovraty

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-751/-/6 Přeložka VVTL Kolovraty (SOKP511)
930-760/-/4 Vedení 2x400 kV TR Chodov - TR Čechy Střed
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Rokytka u Nedvězí - 854

N
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STRUKTURA KRAJINY : krajina úzkých zaříznutých údolí v plošině

/ K
VYUŽITÍ : přírodní

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; přírodní lokalitu
Rokytka u Nedvězí se strukturou úzkých zaříznutých údolí
v plošině v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

0/1.85/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Nedvězí

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Nedvězí u Říčan

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 22

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Území na jihovýchodním okraji Prahy protékané ve směru
jihovýchod – severozápad potokem Rokytka, s nadmořskou výškou
320 – 340 m. V geomorfologickém členění v rámci Poberounské
soustavy a celku Pražská plošina okrsek Uhříněveská plošina.
Zemědělsky obhospodařované půdní bloky a jejich díly navazující na
horní hrany údolí směrem do plochého reliéfu převážně velké
velikosti. Zaříznuté údolí potoka Rokytka je významným krajinným
fenoménem, místy skalní výchozy, dochované přírodní a přírodě
blízké ekosystémy. Absence stromořadí podél polních cest na
zemědělsky využívané plošině. Prezence skládky.
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Rokytka u Nedvězí - 854

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/854/2026 Park Mejto - místní park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina úzkých zaříznutých údolí v plošině“ je základní podmínkou zachování kontrastu mezi
zemědělskou krajinou na plošině a přírodním prostředím v úzkých liniích podél vodních toků. Zvýšení prostupnosti krajiny v osách vodních toků je
podmínkou pro rozvoj rekreačního potenciálu v územích, které v širším kontextu zpravidla neoplývají příležitostmi k rekreačnímu využití.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 4.4%, pole - 66.8%, louka a pastvina - 2.5%, krajinný les na
lesních pozemcích - 19.7%, zpevněná plocha, plocha těžby - 1.9%, jiná plocha přírodě blízká - 3.4%, vodní plocha a vodní tok - 1.2%

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:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/4058 LBC Mýto - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/5028 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5029 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5030 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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Rokytka u Nedvězí - 854

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/64 Obchvat Říčan na silnici I/2 - územní rezerva

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování elektrickou energií
760/-/4 Nadzemní elektrické vedení 400kV TR Chodov - TR Čechy Střed - 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.

Veřejná vybavenost
800/277/2068 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro využití: občanská vybavenost

Základní požadavky:

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

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/4 Vedení 2x400 kV TR Chodov - TR Čechy Střed
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Rokytka u Královic - 855

N
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STRUKTURA KRAJINY : krajina úzkých zaříznutých údolí v plošině

/ K
VYUŽITÍ : přírodní

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; přírodní lokalitu
Rokytka u Královic se strukturou úzkých zaříznutých údolí
v plošině v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

0/1.83/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Královice, Praha-Nedvězí

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Královice, Nedvězí u Říčan

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 22

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Území na jihovýchodním okraji Prahy protékané ve směru
jihovýchod – severozápad potokem Rokytka, s nadmořskou výškou
280 - 320 m. V geomorfologickém členění v rámci Poberounské
soustavy a celku Pražská plošina okrsek Uhříněveská plošina.
Zemědělsky obhospodařované půdní bloky a jejich díly navazující na
horní hrany údolí směrem do plochého reliéfu velké velikosti, s
výjimkou menších celků na jižním okraji Královic. Zaříznuté údolí
potoka Rokytka je významným krajinným fenoménem, místy skalní
výchozy, dochované přírodní a přírodě blízké ekosystémy.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina úzkých zaříznutých údolí v plošině“ je základní podmínkou zachování kontrastu mezi
zemědělskou krajinou na plošině a přírodním prostředím v úzkých liniích podél vodních toků. Zvýšení prostupnosti krajiny v osách vodních toků je
podmínkou pro rozvoj rekreačního potenciálu v územích, které v širším kontextu zpravidla neoplývají příležitostmi k rekreačnímu využití.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 5%, parkové sportoviště - 0.1%, pole - 58.9%, louka a
pastvina - 14.3%, krajinný les na lesních pozemcích - 7%, zpevněná plocha, plocha těžby - 2%, jiná plocha přírodě blízká - 10.8%, vodní plocha a
vodní tok - 2%

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:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/4172 LBC Údolí Rokytky - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/5023 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5027 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5168 LBK Ke Křenicům - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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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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Říčanka u Dubče - 856

N
18

STRUKTURA KRAJINY : krajina úzkých zaříznutých údolí v plošině

/ K
VYUŽITÍ : přírodní

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; přírodní lokalitu
Říčanka u Dubče se strukturou úzkých zaříznutých údolí v
plošině v souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

0/1.96/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 22, Praha-Běchovice, Praha-Dubeč, Praha-Koloděje

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Běchovice, Dubeč, Hájek u Uhříněvsi, Koloděje, Uhříněves

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 15, Praha 21, Praha 22

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Území na jihovýchodním okraji Prahy protékané ve směru jih – sever
potokem Říčanka v jeho dolním úseku toku, včetně ústí zleva do
Rokytky, s nadmořskou výškou 230 - 290 m. Lokalita tvořena dvěma
částmi, severní a jižní. V geomorfologickém členění v rámci
Poberounské soustavy a celku Pražská plošina okrsek Úvalská
plošina, u obory v Uhříněvsi s přechodem do okrsku Uhříněveská
plošina. Zemědělsky obhospodařované půdní bloky a jejich díly
navazující na údolí směrem do plochého reliéfu různé velikosti.
Asymetricky zaříznuté údolí (strmý pravobřežní svah) potoka
Říčanka je významným krajinným fenoménem, místy přírodní skalní
výchozy či hornina odkrytá lomovou těžbou, dochované přírodní a
přírodě blízké ekosystémy, zejména vázané na vodní a vlhké
prostředí. Krajinně velmi významný Podleský rybník se starou
třešňovkou a mlýnem, rybník v Dubči (V Rohožníku), ornitologicky
významné Lítožnické rybníky. Přirozený listnatý les v Uhříněveské
oboře. Rozsáhlé návrhy zalesnění v souvislosti s navrhovaným SOKP
a silnicí I/12.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/856/2348 Obora v Uhříněvsi - lokalitní park
123/856/2112 Sad u Podleského rybníka - místní park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina úzkých zaříznutých údolí v plošině“ je základní podmínkou zachování kontrastu mezi
zemědělskou krajinou na plošině a přírodním prostředím v úzkých liniích podél vodních toků. Zvýšení prostupnosti krajiny v osách vodních toků je
podmínkou pro rozvoj rekreačního potenciálu v územích, které v širším kontextu zpravidla neoplývají příležitostmi k rekreačnímu využití.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 1.1%, zahrádková osada a rekreační zahrada - 0.5%, parkové
sportoviště - 0.1%, pole - 50.6%, louka a pastvina - 10.4%, krajinný les na lesních pozemcích - 14.8%, jiná plocha přírodě blízká - 8.8%,
zpevněná plocha, plocha těžby - 2.4%, vodní plocha a vodní tok - 7.5%, ovocný sad - 1.5%, zahradnictví a vinice a produkční zahrada - 0.3%

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 411/856/5168 377195m2

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

Transformační plocha 411/856/5189, 411/856/5190, Rozvojová plocha null tvoří jedno území o rozloze 235967m2, pro které platí:
Využití: krajinná

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/2002 RBC Lítožnice - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha
512/-/2014 RBC Uhříněveská obora - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha
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512/-/3011 RBK Vidrholec - Lítožnice - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/3057 RBK Lítožnice - Uhříněveská obora - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3058 RBK Lítožnice - Uhříněveská obora - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3059 RBK Lítožnice - Uhříněveská obora - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/3060 RBK Lítožnice - Uhříněveská obora - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3061 RBK Lítožnice - Uhříněveská obora - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3062 RBK Lítožnice - Uhříněveská obora - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/4036 LBC Lom na Netlucké - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/4085 LBC Pod Podleským mlýnem - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4102 LBC Rohožník - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4108 LBC Podleský rybník - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4163 LBC V Rohožníku - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/5017 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5034 LBK Říčanka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5035 LBK Říčanka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5036 LBK Říčanka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5055 LBK Říčanka - Rokytka - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5062 LBK Říčanka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5063 LBK Říčanka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5064 LBK Říčanka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5153 LBK Čihadla - Říčanka - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5192 LBK Podleský rybník - Rokytka u Markéty - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5193 LBK Podleský rybník - Rokytka u Markéty - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/37 Komunikační propojení Přátelství - Bečovská - Pražský okruh (SOKP)
 - návrh
610/-/69 Pražský okruh (SOKP) - návrh
610/-/87 Přeložka silnice I/12 - Pražský okruh (SOKP) - hranice hl. m. Prahy - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/-/8 sběrač G, kanalizace splašková, gravitační - návrh

Zásobování elektrickou energií
760/-/13 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Malešice - TR Běchovice - TR Měcholupy - návrh
760/-/2 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Běchovice - TR  Benešov přeložka - návrh
760/-/3 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Běchovice - TR Malešice propojka - 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 dopravní infrastruktury
910-610/-/37 Komunikační propojení Přátelství - Bečovská - Pražský okruh (SOKP)
910-610/-/69 Pražský okruh (SOKP) stavba číslo 511 Běchovice - D1
910-610/-/87 Přeložka silnice I/12 - Pražský okruh (SOKP) - hranice hl. m. Prahy

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/8 Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi
930-760/-/13 Vedení 2x110 kV TR Malešice - TR Běchovice - TR Měcholupy
930-760/-/2 Přeložka vedení 2x110 kV TR Běchovice - TR Říčany, lokalita Běchovice a Dubeč
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STRUKTURA KRAJINY : krajina úzkých zaříznutých údolí v plošině

/ K
VYUŽITÍ : přírodní

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; přírodní lokalitu
Rokytka u Kolodějů se strukturou úzkých zaříznutých údolí
v plošině v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

0/2.12/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 22, Praha-Běchovice, Praha-Dubeč, Praha-Koloděje, Praha-
Královice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Běchovice, Dubeč, Hájek u Uhříněvsi, Koloděje, Královice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 15, Praha 21, Praha 22

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Území na jihovýchodním okraji Prahy protékané ve směru jih – sever
potokem Rokytka, s nadmořskou výškou 240 - 300 m. V
geomorfologickém členění v rámci Poberounské soustavy a celku
Pražská plošina okrsek Úvalská plošina, u Královic s přechodem do
okrsku Uhříněveská plošina. Zemědělsky obhospodařované půdní
bloky a jejich díly navazující na údolí směrem do plochého reliéfu
různé velikosti. Asymetricky zaříznuté údolí (strmější pravobřežní
svah) potoka Rokytka je významným krajinným fenoménem,
dochované přírodní a přírodě blízké ekosystémy, zejména vázané na
vodní a vlhké prostředí. Krajinný i přírodní velký význam mají
zejména obora u zámku Koloděje, jižněji se nacházející kostel sv.
Markéty se svým okolím (vodní plocha Markéta), včetně další
pohledové dominanty - tvrze v Královicích.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/857/2027 Park v Kolodějích - návrh - lokalitní park
123/857/2096 Park v Kolodějích - lokalitní park
123/857/2443 Obora v Kolodějích - lokalitní park
123/857/2592 Hřbitov v Královicích - místní park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina úzkých zaříznutých údolí v plošině“ je základní podmínkou zachování kontrastu mezi
zemědělskou krajinou na plošině a přírodním prostředím v úzkých liniích podél vodních toků. Zvýšení prostupnosti krajiny v osách vodních toků je
podmínkou pro rozvoj rekreačního potenciálu v územích, které v širším kontextu zpravidla neoplývají příležitostmi k rekreačnímu využití.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 6.2%, pole - 54%, louka a pastvina - 5.7%, krajinný les na
lesních pozemcích - 18.1%, jiná plocha přírodě blízká - 10.5%, zpevněná plocha, plocha těžby - 1.3%, vodní plocha a vodní tok - 3.7%, ovocný sad
- 0.3%

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 411/857/5192, 411/857/5193, Rozvojová plocha null tvoří jedno území o rozloze 74734m2, pro které platí:
Využití: krajinná

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/3007 RBK Vidrholec - Lítožnice - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3008 RBK Vidrholec - Lítožnice - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/3011 RBK Vidrholec - Lítožnice - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
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512/-/4045 LBC K Jalovce - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 4 ha
512/-/4054 LBC Na jeleně - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4066 LBC Obora Koloděje - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4101 LBC Rokytka u Markéty - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/5017 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5026 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5044 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5045 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5046 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5047 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5048 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5054 LBK Říčanka - Rokytka - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5191 LBK Podleský rybník - Rokytka u markéty - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/87 Přeložka silnice I/12 - Pražský okruh (SOKP) - hranice hl. m. Prahy - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/857/1047 Čistírna odpadních vod Královice - návrh; rozšíření

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 dopravní infrastruktury
910-610/-/87 Přeložka silnice I/12 - Pražský okruh (SOKP) - hranice hl. m. Prahy

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-730/857/1047 Rozšíření ČOV Královice
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