HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAV NÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Milíčovský les a rybníky a jejího
ochranného pásma
II. Možnost seznámit se s plánem péče pro přírodní památku Milíčovský les a
rybníky
I. Odbor ochrany prostředí, Magistrát hlavního města Prahy, jako orgán ochrany přírody
příslušný dle § 77 a odst. 2) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ZOPK), ve svém správním obvodu k vyhlášení zvláště chráněných
území v kategorii přírodní památka a rezervace oznamuje možnost seznámit se s návrhem na
vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památky Milíčovský les a rybníky a jejího
ochranného pásma.
Jedná se o nové vyhlášení zvláště chráněného území (dále jen ZCHÚ) chráněného od roku 1988,
rozšířeného o EVL Milíčovský les (CZ CZ0113002), s upřesněnými hranicemi na základě
pozemkových poměrů a znalostí o výskytu předmětu ochrany.
Nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných
lokalit v rámci soustavy Natura 2000, byla v prostoru a okolí stávající přírodní rezervace
navržena Evropsky významná lokalita Milíčovský les (CZ CZ0113002).Česká republika se
zavázala, že nejpozději do šesti let od přijetí lokality do evropského seznamu (První
aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické
oblasti [2008/25/ES]) zajistí územní ochranu celé této lokality.
Nově navrhované ZCHÚ se rozkládá v k. ú. Újezd u Průhonic. Ochranné pásmo se rozkládá v k.
ú. Újezd u Průhonic a Háje.
Hlavním motivem ochrany jsou:
Ochrana souboru přirozených doubrav, olšin, vlhkých luk a rybníků, významných společenstev
rostlin a biotopů chráněných živočichů (bezobratlých, obojživelníků, savců, ptáků),
charakteristického úseku krajiny Průhonické plošiny. Zvláštní zřetel je brán na ochranu tesaříka
obrovského.
Rozloha navržené přírodní rezervace je přibližně 108,3 ha a rozloha ochranného pásma 36,6 ha.
Cílem ochrany přírody je zde uchování, případně zlepšování dochovaného stavu přírody,
zejména předmětů ochrany, zvláště pak udržení přirozené rozmanitosti složek živé přírody v celé
jejich dochované šíři.
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Zejména se jedná o udržení příznivých podmínek pro ornitofaunu a batrachofaunu v návaznosti
na trvale udržitelný management rybníků. Významný je také biotop pro řadu bezobratlých (např.
je nutné vyloučit odstraňování stromů vhodných pro vývoj tesaříka obrovského). Dlouhodobým
cílem je zachování a revitalizace vlhkomilných rostlinných společenstev představující jednak
sukcesní stadium lesa (bez dalšího obhospodařování degradují), jednak litorálních porostů
rybníků. Žádoucí je udržení a popřípadě vytvoření odpovídajících podmínek pro rozvoj populací
významných rostlinných druhů.
Písemné námitky k přiloženému návrhu mohou uplatnit vlastníci nemovitostí dotčených
navrhovanou ochranou ve lhůtě 90 dnů od doručení písemného oznámení o předložení návrhu
k projednání, má-li být takové písemné oznámení vlastníkovi nemovitosti zasíláno, jinak ve
lhůtě 90 dnů ode dne zveřejnění oznámení. Námitky proti návrhu se podávají orgánu ochrany
přírody příslušnému k vyhlášení zvláště chráněného území nebo jeho ochranného pásma;
k námitkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. Orgán ochrany přírody příslušný
k vyhlášení je Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35,
Praha 1.
Vlastník je oprávněn uplatnit námitky jen proti takovému navrženému způsobu nebo rozsahu
ochrany, jímž by byl dotčen ve výkonu svých práv nebo povinností. Orgán ochrany přírody
rozhodne o došlých námitkách do 60 dnů od uplynutí lhůty pro uplatnění námitek. Orgán
ochrany přírody uvede následně návrh do souladu s námitkami, kterým bylo vyhověno.
II. Odbor ochrany prostředí, Magistrát hlavního města Prahy, jako orgán ochrany přírody
příslušný dle §77a odst. 4) písm. e) ZOPK k projednání a schválení plánu péče o maloplošná
zvláště chráněná území v kategorii přírodní památka a rezervace oznamuje možnost seznámit se
dle § 38 odst. 3) ZOPK s návrhem plánu péče pro přírodní památku Milíčovský les a rybníky
pro období 2012-2022.
Plán péče se zpracovává pro každé chráněné území jako dokument pro směrování vývoje a
lidské činnosti, zejména pro praktické zásahy v rámci péče v území.
Připomínky k návrhu plánu péče je možné zaslat písemně nejpozději do 90 dnů od dne obdržení
tohoto oznámení na Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova
35, Praha 1.
S návrhem plánu péče se lze mimo jiné (viz níže) seznámit na Odboru ochrany prostředí,
Jungmannova 35, Praha 1, 4. poschodí, dveře č. 42O, vždy v úřední dny; pondělí 12 – 17h,
středa od 8 –18 hod nebo po předchozí telefonické domluvě (Mgr. Fousová , tel: 236004258).
Návrh na vyhlášení přírodní památky Milíčovský les a rybníky a jejího ochranného pásma bude
společně s návrhem plánu péče zveřejněn po dobu 90 dnů na elektronické úřední desce
Magistrátu hl. m. Prahy (www.praha.eu) a dále také na Portálu veřejné správy.
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