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Objednávka
č. OBJ/OCP/54/05/002U0/2019

Předmět plnění: Pořízení letecké fotodokumentace vybraných lokalit k návrhu 
změny.hranic přírodních parků Ričanka a Rokytka

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

Mariánské nám 2, 110 0] Praha 1 

Jungmannova 35/29, liti Ot) Praha 1

RNDr. Štěpánem Kyjovskvm, ředitelem odboru ochrany 

prostředí Magistrátu hlavního města Prah v 

000645*]

se sídlem:

pracoviště: 

xas tou pěné:

ICO:

DlC: CZ00064581

bankovní účet:

Ing. arch, Jaroslav C. Novák, CSc. - odborné záležitosti 
Mgr. Hantisek Papačok právní záležitosti

kontaktní osoba:

DODAVATEL:

EKOLA group, spol. s r.o.

se sídlem: Mistrovská 4/558, 106 00 Praha 10 - Malešice

ICO: (■>398137*

Ing. Libor Ládys, jednateljednající: 

bankovní spojem:

(dále též „smluvní strnn\")

Ve smyslu § 27 a § 31 zákona i. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, ve zněm 

pozdějších předpisu, u Vás objednáváme pořízení letecké lotodokumentace vvbraných 

lokalit k návrhu změny hranic přírodních parku Ričanka a Rokvtka,
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V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný 

smluvní vztah mo/i objednatelem a dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost 
realizovat předmět plném v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat mže uvedeno mu 

zas tu pa objednatele a objednateli v/nik a povinnost zaplatit dodavatel) dohodnutou 

smluvní odměnu

Před měl plnénij1.

i. ]. Před mé tem plném je pořízeni letecké lotodokumentace vybraných lokalit knavihu 

změny hranic přuodnich parků Ričanka a Rokvtka. Bude pořízeno minimálně 6 

sikmvch snímku z různých pohledu plus videosekvence z bez pilotního letadla, a to 
každé / lokalit spěn t ikovan vch v mapové příloze této ubjedtuív ky jako lokality A) až 

A3 v přírodním parku Říčanka a 131 o/ B4 v přírodním parku Rokvtka. lyto lokality 

jsou dále rovné' speciíikovnnv v příloze této objednávkv obsahující jejich sknm 
popis. Sním k v budou pořízen v pro účel zdokumentovaní kra | mnoho rozhraní mezi 
převážně zastíněnými a nezastavěnými plochami území výše uvedených přírodních 
parku pro možnost následného zpřesnění a specifikace jejich nov vch hranic.

1.2.0 od a v a tel b u d e po řízenou toto d o k u me n 1 a n p ru bé žně d o d á v a t obje d n a tel i be z 
zbvteěného odkladu po pořízení každého snímku pro účelv jejího dalšího v\ užití 
objedná telena l’o provedeni všech prací dle této objednávkv předa dodavatel 
obiednateli kompletně pořízenou fotodekumetaci v čis‘i>pisu.

2. Cena za předmět plněni:

Cena veřejne zakazkv činí 99.400.- Kč bez DPH tj celkem 120.274,- Kč včetně 21",, DPH.
Tato cena je cenou maximální a nepřekročíte lnou. V teto částce [sou zahrnutv veškero
naklad v dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací předmětu plném. Cena je určena
na základě tohoto rozpisu prau u dalších činností, které se dodav ate) zavazuje provést'

a) setaveni letového plánu na základě podkladu zhotovitele - 7 hodin á f>50,- Kč/hod. - 

7 x (Ó0 - 4,550,- Kč,

bj předletovó přípravo dvojice pracovníku zahrnující integraci letového plánu a 
postupu, m silu průzkum, stanovení bezpečnostních zon pro dané lokality a zadání 
-4,000,- Kč,

c) prováděni leteckých prau cortif iko váným btvpilotním letounem v rozsahu 12 hodin 
a 3.'k)n.- Kč/hod - 12 x VX)0 = 46.600,- Kč,

d) zajištění bezpečnosti přistávacího a vzletového prostoru bez pilo tni ho prostředku a 

pilotu v rozsahu 7 osobohodtn á 450,- Kč/hud. - 7 x 450 - 3.150,- Kč,

e) pořízení toto a videodokumentace pro zadaný rozsah - 6.000,- Kč,
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ř) zpracování a digitální postprocosing pořízeného materiálu - 11.800,* Kč,

g) vypracováni dokumentace • 24 hodin á 650,-Kč/hod. 24 x í:50 - 15.600,* KČ,

h) vytvoření kompletně pořízené fotodokumentace \ čistopisu 1 tisk celkem 3 jejích 
výtisků v ceně 2.500.- Kč - 3 x 2.500 - 7.500,- Kč.

3. Platební podminkv:

3.1. Cena za předmět plnění bude účtovaná objednateli na základě vystaveného 
daňového dokladu (faktury) jednorázově po řádném předáni předmětu plnění dle 

bodu 4.3.

3.2. hakttira musí bvt vystavena nejpozději do 10 dnu ode dne splnění předmětu 

objednávky.

3.3. haktuia bude vystavena na adresu sídla objednatele uvedenou v záhlaví
objedná vk v.

3.4. Faktura bude doručena na adresu pracoviště objednatele uvedenou v záhlaví 
objednávky.

3.5 Splatnost faktury bude stanovena na minimálně 21 dnu.

3.6. Vystavena taktura musí mil veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 

c 235/2(H14 Sb, o dam z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisu, a musí 
obsahovat mí ni mál ně t\ to údaje:

označení objednatele a dodavatele, jejich sídla, jejich IČO a DIČ, bankovní 
spojení a údaj o zápisu v obchodním, živnostenském nebo obdobném rejstříku, 
včetně spisové značky,

předmět a Číslo objednávky,

číslo takturv, den vystavení faktury, datum splatnosti, den uskutečněni plnění 
a fakturovanou částku,

základ dané (DPH), sazbu daně a její výši. razítku a podpis oprávněné osobv 

dodavatele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktur).

3.7, V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahov at 
právními předpisy vyžadované údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit 
dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět 
na minimálně 21 dnu.

a)

b)

c)

d)

3.8. Objednatel uhradí cenu za předmět plnění bankovním převodem na účet 
dodavatele, vedený u banky v České republice, specifikovaná v této objednávce. 
Ke splnění závazku objednatele dojde odepsáním částkv z úctu objednatele.
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4. Stanoveny termín a místo plněni:

4.1 Plněni veřejně /aká/kv bude zahájeno po akceptaci léto objednávky dodavatelem.

4.2 Místem plnění veřejné zakázku |ť území hlavního města Prahv. Plněni veřej ne 

zakázky bude probíhat v období od akceptace léto objednávky do 30.08.2U19.

4.4 Dodavatel se zavazuje provést práce uvedené v článcích 1 a 2 této objedna\ ky, 
pníbe/nO dodav at objednateli pořízenou fotodokumentací v souladu s bodem 1.2. 
teto objednávky a následně po jejich provedeni předat objednateli kompletně 
pořízenou fotodokumentací v čistopisu, to vše nejpozdéji do 30.Ob.2019, Tato 

fotodokumentace bude doručena objednateli ve třech písemnvch vyhotoveních 

společně s textovým komentářem a v jednom vyhotoveni rovně? na (.D nosiči.

3. Smluvní sankce:

3 l.Při prodlení dodavatele s plněním veřejné zakázkv spočívajícím v pozdním předání 
kompletně pořízené fotodokumentace v čistopisu dle bodu 4.3 zaplatí dodavatel 
objednateli smluvní pokutu ve v vsí 0,2"o z červ veřejné zaká/kv za každý i započaty 

kalendářní den prodlení až do řádného splněni teto povinnosti.

3 2.Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu objednatele do 10 dnu 

od jejího doručení

3.3.Objednatel je oprávněn započíst sj jednostranné vzniklou smluvní pokutu oproti 
odměně za provedeni veřejne zakázkv.

3.4 /aplacením smluvních pokut dle této objednávky není dotčeno právo objednatele 
na náhradu ujmv \ části převyšující již uhrazenou smluvní pokutu.

6. Další podmínky:

6.1. Smluvní ^tranv v\slovně souhlasí $ tím, abv tato objednávka bvla uvedena 

v Centrální evidenci smluv (CliS) vedené hlavním městem Prahou, která je veřeinč 
přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselné označení teto 

objednávkv, datum jejího podpisu a její text.

6.2 Smluvní stran v prohlašuji, že skutečnosti uvedené v tělo objednávce nepovažuji 
za obchodní tajemství ve smvshi § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejích 

užití a zveveinění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek

6.3 Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat 
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sk, o svobod něm přístupu 
k informacím, vc zněni pozdějších předpisu, a souhlasí s tím, aby veškeré informace 

obsažené v teto objednávce bvív v souladu s citovaném zákonem poskytnuty třetím 

osobám, pokud o ně požádá ji
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6.4, Dodavatel je podle 5 2 písni, e) zákona č. 320/2001 5b,, o finanční kontrole ve wřejné 

správě a o /měné některých zákonu (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisu, osobou povinnou spolupůsobit při vvkonu finanční kontroly pí ovádéné 

v souvislosti s úhradou /bozi nebo služeb z veřejných výdajů včetně piustředku 
poskytnutých z Pvropske ume. Toto spolupůsobení je povánou zajistit i u svvch 

p ř ípa d n ý ch subd od a v a te 1 ú.

6.5. Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoliv sve pohledávkv z této objednávky 

na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani částečně

6.6. Pro případné spory smluvní straní sjednávají místní příslušnost obecného soudu 
objednatele

6.7, Tato objednávka je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž pět obdrží objednatel 
a jeden dodavatel. Wdílnou součásti této objednávky j»ou:

příloha c l - mapový podklad,

příloha ě. 2 •• slovní popis posuzovaných lokalit.

(>.$. Tato objedná v ka muže být měněna nebo zrušena pou/e písemně, a to v případě 

změn objednávky Číslovanými dodatky, které musí být podepsďnv oběma 

smluvními stranami.

6,9. Dodavatel výslovně souhlasí stím. aby tato objednávka byla uvedena v registru 

smluv dle zákona ě. 340/2015 5b., o zvláštních podmínkách učmnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisu. Uveřejnění tělo objednávky zajistí hlavní město Praha.

7. Licenční ujednáni

(Dodavatel souhlasí s tím, aby objednatel předmět plnění ichlo) dále rozmnožov al rozšiřoval 
jeho originál či rozmnoženinv, sděloval ho veřejnosti, to vše v neomezeném 107sáhu a 

celosvětově. Dodavatel dále souhlasí stim, abv objednatel předmět plnění upiavoval a 

zpracovával.

Stránka 5 z 6



8. Lhůta k akceptaci objednávky

Dodavatel jo povinou doručit akceptaci této objednávky objednateli nej později do 08.08.2019, 
ji nuk tuto nabídka nn uzavřeni smluvního vztahu /.unika.

V Praze dne 17 07.2019

Za objednatele:

x

RXDr. Stě pan Kvjovskv 
řeuitel odboru ochrany prostředí MHMP

>—
*

Dodavatel akceptuje tuto objedtvu ku v plném rozsahu a bez výhrad.

■oíg.y.J-o/9-...... dne

Za dodavatele:

ri£ (.iboi>< advs

Stránka b / 6



NAVRHOVANÉ ZMÉ
> I W < L

«ANIC PPK '*,'3

P|ft| 8ÉS

v1)-L
' '‘1|

.02)kL ?%?(
ÍS3 il

iv• J? r *v
%4 * >. i

V í♦ ♦> ff*, * ''. V , s 1.*• >••*. •> Vfc r> «/• i
..•Xu:i

:? ' >» y*sř *v- •>* --a..v• v «. Zt 4 .fe*/7

♦ > • * ^ • ; ♦

s' ': v > ' .‘.Vv
y £ •; ti uV * *s• f- «

'« f\ K, f*i
. s> r .>s to/i v*

■ •* '* **

•ja • > .
íW4 !■-

2’V.
»v^ 'A*

r' -
i * .'tei ' , ? ■- iX . *wi4 • 

.. ýIr,•**-}.«/
.1

e#7iA ^ i*v> : X •*\ >v/ ? > i
a* '**5

íi \i> *Y;\7rT".v*'
.4l ■ 

ÍV
i,lf»,"*ř * S8S

<*
i ' X *<

. :<>
(

' "#1liliiljlis
I

*<* < r-A:‘ t/ikei.. i-.? VA1 '.i i’
■*t:iVjt v

, rVx;- tCv -Vv 

5 - •&. \-. •
<j4b

4I '•X

-• X

r / »
i

v->,5% *r\s‘ ^ i v
*, c^'.:

T%x

H 4;. A .--'

v ; 1 ' x; . 'k: X ti i!* i b fi V■fS

!>.V4wí
^ r ♦\ ■ >>%v# ^ vv :^'*sse1 1. ► y

\^V»4
\n!i¥r}T‘-

•-N1 >,>\■*«..> K . V Ji\ t&.-xi, C> v? . t'>->' -
"V''**. •T'

; V/"*V*'' 1*’.-, vV<r*v- ••ť,---, -Fy/A-v..
A'.K'':-..'.;ž:"4:i-'-',

r -:• SC'-
Y'••' >-V-

.*
-, .VX'« /ři {K*'-. V7 /•A2;fj£

OŠ&Stz' 
%%'-ÉĚS

Z ' •'rv 1, v !. r . %-ttr
• X ' •»7't*

^ ' S - /’fv ;s£>»1

V'* i

7*«*s 7. A*,

. T »*
I5-.ť«> .^T'.* . -v‘ í' ‘2;

¥:S0M 
0'<'

iV.ř. * • '5- V^‘- sf' Í

*‘7Sfí-

rT-X ,i ?c
ÍŘt ■:.l i“■ ■ 11

*&> '*■■ ÍÍ.

-jiter
\k» A ^.!; -7;,1 ' rí 2U•> •.

xV, . \hdfc v * \: 1mm <- . vir %
#/

s < v
1

~Ů4frt&k.
^ —» í^íT\ *íi/

"0ž3,

,SP 7-4s • S
‘i 7?v'

;<'' A ' vv 1<. - - , -*t4.

a« .*•: ^ íte-"- ...
* - .7 cí

xW^k
^ 'f *<a

»-
*•', v y&§k- ' ’?! y V''-J,V.

>

'V.*^

.ii 1
.<Si v X

. *k*:
m v-'4; ^'* \ ■/ .ea s 1<*V' 1 •i^:s. ' *,r* >■H t>K X *

-' sanA^v

wiř
<* \

í-:;«* *
31 i'n «; '^s* *A vP\4 *1*y;\-x

1

íí ‘ !Í||SA >v Nvev

J. '''<81

14 ♦12?x f

-/'sl i>1

A -ÍT. ,'fcv
7 V \•W-rVS -ir. w c

L*Íl»V-
(

* •ri*f<«;« *~ •J \>•.« * tV>t
**^\ •I

’ ? .< I \ \»•l» <1. vV-' f?-' A•--nu \ Si<?. xX

<SU\ '. . •*a v..M»»1
ífj

• V ^ v< Legenda. o 
nV

*i< •

' ^. 4. yfr.i s v'•V V'4 -»,v:.,i V»í»i’

iS® l- A
Í*>-■ • Hranice hl. m. Prahy 

] Říčanka - návrh 01 

Rokytka - návrh 01 

I Stávající hranice PPK

*•
•sí 5< :«iř‘'j

'^a " 4&* *-*< /,• r* , ,*.'>x S.5»*ř B4I Iv \ ' wV- . v
- f>"I \ % 4.4 M; A'A’*,; '^r"Vr?' V'S'. *

*r'
?Alv#** j '4Ví\:v

4Kd r*<
I- ,\

»,A/ 1/}:xnM A 1ái... fK v>\y4 4 4

7.. ,
s \» /..-v ' I\ / +/\ <ř*- *< t -\<? I 4. > I 1 r Ikm. v* <•.1 ,^—V ■mX4,1. •'^Yx wm.:&z Jtó\»ix«í 2 3 4 5,i'SV \ 'J



Přírodní park Rokytka, patřící k nejmenším, je těsné svázaný s tokem říčky Rokytky a jejím 
nejbližším okolím. Jedná se o jihovýchodní přirozený 2elený kJín vstupující na území hl m. Prahy. Svým 
typem se jedná o převážně geomorfologicky vymezeny prrrodní park, který prochází několika drobnými 
sídly Analýzou průběhu stávajících hranic bylo vytipováno pouze minimum kritických ploch, které by 
byly v kolizi se stávající zástavbou, respektive v rozporu s účelem, předmětem a charakteristikou 
vyhlášeného přírodního parku. Zástavba v centrech dotčených sídel $i povětšinou dochovala znaky své 
historické charakteristiky, případně drobné venkovské méřrtko slučitelné s posláním ochrany
krajinného rázu v rámci přírodního parku. Proto bylo navrženo rozšíření hranic v alespoň částečně 
dochovaných centrech sídel (B3, 04). Ke zmenšeni byly navrženy pouze lokální plochy novodobé 
výstavby a v rámci upřesnění vedení hranice, což není dáfe samostatně komentováno. Dále pak bylo 
navrženo významné rozšířeni stávající hranice severním směrem a podél svahů údolí Rokytky {61, B2).

B1 - Jedná se o největší navrhované rozšíření přírodního parku severním směrem od Hájku 
přes Koloděje až k Běchovicím. Cílem návrhu je ochrana přirozené zelené osy Rokytky a jejího 
nezastavěného okolí, včetně kvalitní údolní nivy a doprovodné vegetace Pozvolné svahy údolí jsou 
povětšinou obhospodařovány jako plochy polí, avšak vstupuji sem i plochy ovocných sadů, mokřadů a 
krajinné zeíeně. Významným prvkem navrhovaného rozšířeni je přírodní a kulturné-historická hodnota 
v území - Obora v Kolodějích Navrhované rozšíření reaguje na myšlenku určité spojitosti přírodě 
blízkých ploch v kontextu hl, m. Prahy, v severní části území u Běchovic se setkávají nově navržené 
hranice tří přírodních parků (Rokytka, fiíčanka a Klánovíce-Čihadla)

B2-Záměrem bylo navrhnout rozšíření hranice přírodního parku kolmo na jeho osu, tedy úzké 
údolí Rokytky. Návrh počítá s přičleněním ploch na vzdálenějších svazích údolí. Jedná se v současné 
době o převážně zemědělsky využívané pozemky, které by však ve svém výhledu mohly být převedeny 
na louky či jmé trvalé travní porosty, sady či jinou formu extenzivnějšího využívání zemědělské půdy, 
případné lokálně zalesněny. Tento výhled je patrný i s ohledem na umístění funkčních ploch platného 
územního plánu.

B3 - Jedná se o navrhované rozšíření hranice přírodního parku na vcelku dobře dochovanou 
zástavbu drobného sídla Královice Jedná se o logické zahrnutí té zástavby, která ma určitý dochovaný 
raz a dotváří charakter přírodního parku. Využila byla informace z platného územního piánu o 
historických jádrech obcí se stanovenou výškovou regulaci a vyhlášené vesnické památkové 2Óny 
„Královice'1 zřízené vyhláškou č. 15/1991 rady hl. m. Prahy.

B4 - Jedná se o navrhované rozšíření hranice přírodního parku na vcelku dobře dochovanou 
zástavbu drobného sídla Nedvězí Jedna se o logické zahrnutí te zástavby, která má určitý dochovaný 
rá2 a dotváří charakter přírodního parku. Využita byla informace z platného územního plánu o 
historických jádrech obcí se stanovenou výškovou regulací.

Přírodní park Říčanka se rozkládá na Ú2emí městských částí Praha 22 a Praha-Dubeč. Přírodní 
park rozkládající se podél Říčanského potoka mezi Uhříněvsí a Běchovicemi si dosud uchoval riz 
venkovské krajiny, kde se střídají pole, louky a rybníky s většími i menšími lesními porosty. Součástí 
párku je komplex lužního lesa s bohatým keřovým a bylinným patrem a několik zvláště chráněných 
území - přírodních památek Utožmce, Obora v Uhříněvsi a Rohožník (lom v Dubci).

Nejvýznamnější části parku s dobře dochovaným krajinným rázem je komplex starého 
dubohabrového lesa u Uhříněvsi, přecházející do široké nivy, prorostlé loukami a lemované nevysokým 
lesnatým svahem Déle je to poměrné velký Podteský rybník a přírodní zákoutí lítoznice se 
menších rybníků. V široké nivě potoka se zachoval porost střemchové jaseniny se starými duby, z nichž 
nejmohutnéjší - takzvaný Hraniční - je památným stromem zmiňovaným ji? od sedmnáctého století. 
Opuštěný skalní lom na hřbetu Rohožník v DubČi odhaluje pozoruhodnou geologickou strukturu - 
mohutné lavice prvohorních křemenců zvané M-vrása. Částečné dobře se dochovala nezastavěná

soustavou



venkovská polní krajina s občasnými remizy, která navazuje na pravobřežní svahy ftíčanského potoka. 
Zajímavý je i starý židovsky hřbitov se vzrostlými duby při severním okraji Uhříněveská obory

Přírodní park Řif.anka je svázaný $ tokem ftíčanského potoka a okolní volnou venkovskou
(zemědělsky využívanou] krajinou. Přírodní park vytváří přirozený zeleny klín jihovýchodního segmentu

Prahy. Analýzou průběhu stávajících hranic bylo vytipováno pouze minimum kritických 
ploch, které by byly v kolizi se stávajíc! zástavbou, respektive v rozporu s účelem, předmětem a 
charakteristikou vyhlášeného přírodního parku Zástavba okolních Sídel je dotčena pouze okrajově 
(není samostatně komentováno) Naopak bylo navrženo významné rozšířeni stávající hranice převážně 

severním a východním směrem (AI - A3).

území hj. m.

AI - Jedná se o plošně významné rozšíření přírodního parku severnim směrem od přírodní
do blízkosti soutoku S říčkou Rokytkou, kdepamátky Lítožnice po toku ftíčanského potoka až

hranici tvoří ulice Českobrodská Zde se také přírodní park setkává s nové navrženou hranicípřirozenou
sousedního přírodního parku Rokytka. Navrhované rozšíření reaguje na myšlenku určíte spojitosti 
přírodě blízkých ploch v kontextu h! m. Prahy. Cílem návrhu je ochrana přirozené zelené osy 
ftíčanského potoka a jeho nezastavěného okolí, včetně kvalitní údolní nivy a doprovodné vegetace. 
Hranice navrženého rozšiření bere ohled na plánovanou významnou dopravní stavbu fúzemi, 
rychlostní komunikaci R12 Návrh dále počítá s přičleněním ploch v okolí Lítožnice. Jedná se převážné 
o zemědělsky využívané pozemky, které by však ve svém výhledu měly byt převedeny na louky či jiné 
trvalé travní porosty, sady či jinou formu extenzivnějšího využívání zemědělské půdy. Tento výhled je 
patrný i s ohledem na umístění řunkčnich ploch platného územního plánu

směrem od MČ DubeČ.A2-Jedná se o plošně významné rozšíření přírodního parku východním
myšlenku určité spojitosti přírodě blízkých ploch v kontextu hl. mNavrhované rozšířeni reaguje na 

Prahy. Cílem navrhuje ochrana nezastavěného území určeného k postupnému zalesněni o zpřírodněm. 
Hranice navrženého rozšířeni se přibližuje k sousednímu přírodnímu parku Rokytka, konkrétně 
navrhovanému rozšíření o Oboru v Kolodějích Návrh $i je vědom plánovaného umístěni jihovýchodní 

Pražského okruhu, která bude významnou dopravní stavbou v území. Navrhovaná analýzačasti
předpokládá, že bude dosaženo vhodného zakomponováním dopravní infrastruktury do okol™ krajiny, 
která je předurčena k zalesněni, v současné době se jedna o převážné zemědělsky využívané pozemky, 
které by však ve výhledu územního plánu měly být převedeny na lesní pozemky včetně založeni vedení

biokoridorů ÚS6S.

A3 - Jedna se o plošně méně významné rozšířeni přírodního parku západním směrem v
nivu Říčanskéhoblízkosti Dubče. Záměrem bylo do přírodního parku zahrnout i levý břeh a udolm 

potoka včetně luk, pastvin a doprovodné krajinné 2elenč.

Podrobnější průzkum a dokumentace se navrhuje prostřednictvím metody šikmého 
leteckého snímkování z nízko létajících dronů tak, aby bylo následné možné posoudit krajinné 
rozhraní mezi zastavěnými a nezastavěnými plochami Ú2emí pražských přírodních parků, resp. 
v rámci nezastavěného území samého, s cílem následného zpřesnění a specifikace nových hranic a 
odůvodněni vhodnosti začleněni převážně nezastavěných ploch orné půdy do území pražských 

přírodních parků.


