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RTGPeče! listů dokumentu: ^

Počei listinných 
piíloh:
Počet a druh nefistinných příloh: 
Identifikační údaje 
rpracovatele:

/^'Počel listů Přílohy neutaj ováné:pnloh:

SOŇA VACKOVA'

Magistrát hlavního města Praha
Odbor územního rozvoje
Oddělení pořizování celoměstských dokumentací

Mariánské nám. 2/2 
110 01 Praha 1

Věc: Stanovisko k návrhu Územního plánu hlavního města Prahy a Vyhodnocení vlivu 
návrhu na udržitelný rozvoj území.

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Vojenský lesm' úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle 
ustanovení § 47, odst. 2 a § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů

uděluje,

podle ustanovení § 14 odst. 2 a § 58 odst. 2 lesm'ho zákona souhlas s návrhem Územního 
plánu hlavního města Prahy. Souhlas je vázán na splnění následující podmínky:

- Při realizaci návrhu Úzenmího plánu hlavního města Prahy je nutno dbát základních 
povirmostí k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 a 14 
lesního zákona.

VLsÚ nemá k Vyhodnocem' vlivu návrhu na udržitelný rozvoj území žádné námitky a 
s návrhy pořizovatele souhlasím.

Odůvodnění:
Do pravomoci VLsÚ v prostoru Územního plánu hlavního města Prahy spadají 

pozemky určené k plnění funkcí lesa, na které má vlastnické právo Česká republika, právo 
hospodařit s majetkem státu má Ministerstvo obrany ČR. Při realizaci nesmí dojít bez 
souhlasu orgánu státní správy lesů k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
Připomínám, že podle § 14 odst. 2 lesního zákona je třeba souhlas orgánu státní správy lesů i 
k dotčení pozemků v ochranném pásmu lesa (ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa).



Poučení:

Závazné stanovisko není samostatným správním rozhodnutím a nelze se proti němu
odvolat.

Vyřizuje: Ing. Petr Horka tel. 973 204 078 fax: 973 204 080

Vedouc! úřadu 
Ing. Václav PATERA


