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Vážená paní starostko, Vážený pane starosto, 

 

v souladu s Pravidly pro přípravu návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení hlavního města 
Prahy, přijatými usnesením Rady hlavního města Prahy č. 153 ze dne 30. 1. 2018, Vám 
předkládám k zaujetí stanoviska návrh nařízení o zřízení přírodní památky Zámky včetně 
ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.  

Jedná se v podstatě o přehlášení stávající přírodní památky Zámky, tak aby její nový (zvětšený) 
územní rozsah pokryl příslušnou část evropsky významné lokality Kaňon Vltavy u Sedlce. 
Plocha přírodní památky je rozšířena severním směrem až k samé hranici správního obvodu 
hlavního města Prahy (přes lesní pozemek ve vlastnictví města) a dále zvětšena o pozemek parc. 
č. 815/4, k. ú. Bohnice, ve vlastnictví České republiky, a trvale neobdělávanou část 
zemědělského pozemku parc. č. 815/3, k. ú. Bohnice. V jižní části dochází k menšímu rozšíření 
plochy přírodní památky na lesním pozemku parc. č. 726/1, k. ú. Bohnice (pozemek hl. m. 
Prahy). Všechny pozemky dotčené rozšířením plochy přírodní památky tvořily dosud součást 
ochranného pásma tohoto zvláště chráněného území. Předmět ochrany přírodní památky byl 
upřesněn tak, že nově konkretizuje hlavní typy přírodně cenných stanovišť v území se 
vyskytujících i významné geomorfologické fenomény. Existující přírodní památka Zámky byla 
zřízena vyhláškou č. 4/1982 Sb. NVP a její vymezení s ohledem na dobu vzniku zřizujícího 
předpisu již neodpovídá současným potřebám i trendům v oblasti péče o zvláště chráněná 
území. 
Vaše připomínky k uvedenému návrhu nařízení očekáváme nejpozději do 30 dnů ode dne 
doručení návrhu. Doručením se rozumí zveřejnění na elektronické úřední desce Magistrátu 
hlavního města Prahy (http://extranet.praha.eu/, Návrhy vyhlášek/nařízení HMP). Případné 
připomínky prosím adresujte odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy nebo je 
můžete zaslat na e-mailovou adresu david.curik@praha.eu. Nebude-li v daném termínu Vaše 
stanovisko doručeno, považujeme toto za Váš souhlas s předloženým návrhem.     
 
S pozdravem 
 
Ing. Petr Hlubuček 
náměstek primátora pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a 
bezpečnosti 
podepsáno elektronicky  
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Příloha: 
1. Návrh nařízení 
2. Důvodová zpráva  
 
Rozdělovník: 
1/ Městské části hlavního města Prahy (DS) 
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