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Zastupitelstvo hl. města Prahy 

Mariánské náměstí 2 

Praha 1 

Všem zastupitelům hl. města Prahy e-mailem 

 

V Praze dne 16.9.2013  

 

Zadání celoměstsky významných změn IV. UP  č. 2760/00, 2762/00, 2763/00, 

2765/00, 2773/00 všechny změn se týkají parku Košíře-Motol. 

 

Vážení, 

v souvislosti s jednáním Zastupitelstva hl. m. Prahy konaném dne 19.9.2013 Vás jako členy tohoto samosprávného 

orgánu žádáme, abyste při projednávání zadání celoměstsky významných změn IV ÚP SÚ č. 2760/00, 2761/00, 

2762/00, 2763/00, 2765/00, 2773/00 všechny změny se týkají území parku Košíře-Motol nebo Přírodního parku 
Prokopské a Dalejské údolí v Městské části Praha 5, přihlédli v rámci důsledného prosazování veřejného zájmu na 

ochraně přírody a krajiny a ochraně zdraví obyvatel Prahy k následujícím skutečnostem a v tomto smyslu zamítli 

návrh zadání výše uvedených změn IV. ÚP SÚ: 

1. Změny IV ÚP SÚ jsou navrhovány v nezastavitelném území Přírodního parku Košíře-Motol a na hranici 
Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí, kde platí dle vyhlášky č. 3/1991 Sb. HMP (event. č. 7/1993 

Sb.HMP)trvalá stavební uzávěra, přičemž posláním přírodního parku je zachovat a trvale chránit tato cenná 

území pro jeho přírodovědné, krajinné, zdravotní a estetické hodnoty, což rozhodně není případ 
projednávaných změn IV. ÚP SÚ. 

2. Navrhované stavby Golfové hřiště Motol, Sport Motol, Sportovní hala, obytná zástavba stolové hory Vidoule, 
výstavba komunikace Na Pomezí a Areál oddechu Na Rovinách nevratně zasáhnou do krajinného rázu území, 

předpokládají rozsáhlé kácení lesní i nelesní zeleně a úbytek zelených ploch, přeruší přirozené funkční 

biokoridory a zasáhnou významná biocentra rostlin a živočichů, a to včetně zvláště chráněných druhů. Navíc 

hrozí likvidace skalních výchozů – Přírodní památky Vidoule (při komunikaci Na Pomezí), hrozí rozdělení 
tohoto chráněného území na dvě nespojité části a předpokládá se likvidace Historického vodovodu Vidoule – 

kulturní technické památky a dojde k rozsáhlému úbytku orné půdy a luk (týká se obytné zástavby na Vidouli 

a výstavby na Dívčích Hradech). Dle vyjádření ČSAV hrozí v případě likvidace výše uvedených zelených 
ploch zhoršení zdraví občanů v centrální části Prahy. 

3. Žádosti na pořízení změn ÚP nebyly řádně projednány Zastupitelstvem MČ Praha 5 (dodatečně po termínu 
projednáno na 1. zasedání Rady MČ Praha 5 dne 8.1.2013), nebyl relevantně prokázán důvod ani účel 

prosazovaných změn ÚP, když naopak bez pochybností v předmětném území vysoce dominuje veřejný zájem 

na ochraně přírody a krajiny a zdraví lidí nad ostatními sporně definovanými zájmy. 

4. K návrhu výše uvedených změn ÚP se nesouhlasně vyjádřil Útvar rozvoje hl. m. Prahy, komise rady HMP pro 

územní plán a Rada hl. m. Prahy na svém zasedání dne 10.9.2013.  

Děkujeme Vám předem za pozornost, kterou věnujete našim zásadním námitkám a za Vaše zamítavé stanovisko 
k zadání těchto konkrétních změn IV. ÚP SÚ hl. m. Prahy. 

 

S pozdravem 

Mgr. Lukáš Budín za platformu Za5 sdružující o.s. Prahy 5: 

 

OS Jinonice – Vidoule, ing. Jaromír Jirásek   OS OPP5 – Karel Bauer 

OS Prokopovo, Jan Kremer     OS Měchurka – PhDr. Jaroslava Kroupová 

OS Praha 5 Radlice – ing. Jiří Šmucler    OS Cibulka – ing. Pavel Peterka 

OS EHSONF na Farkáně – Miloš Krupička   OS Přátelé Malvazinek – RNDr. Martin Lepšík PhD. 

OS Farkáň – Zdeněk Lacina     OS Zdravá Pětka – Marta  Langmeierová 

OS POPŽP – ing. Jan Formánek    OS Zachraňme Buďánka  - mgr. Anežka Hradílková  


