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ROZHODNUTÍ 
 
Městský úřad  Hostivice, odbor životního prostředí, jako pověřený obecní úřad dle § 1 zákona             
č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou 
působností, jako orgán státní správy ochrany přírody (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 76 
odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), rozhodl po provedeném řízení ve smyslu § 67 a násl. zákona                        
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), o registraci 
významného krajinného prvku s názvem „Step u Jinočan“ takto:  
 
Podle § 6 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., se registruje významný krajinný prvek s názvem 

 

 
„Step u Jinočan“ 

 
na pozemcích v katastrálním území Jinočany: 
 
 
Parc. 
č.        
 

Vlastník pozemku                      Druh 
pozemku                 

Využití 
pozemku                

Výměra 
pozemku  m² 

502/1          Ing. Hustoles František, Za Kinem 1270/1, 
25219 Rudná 
Ing. Hustoles Tomáš, Fügnerova 304, 
25229 Dobřichovice             

 
Ostatní 
plocha                   

 
Ostatní 
komunikace           

156  

502/2 Česká republika, Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, 12800 Praha 2, Nové 
Město 

 
Ostatní 
plocha                   

 
Ostatní 
komunikace           

136 

502/3 Obec Jinočany, Nám. 5. května 19, 25225 
Jinočany 

Ostatní 
plocha                   

Ostatní 
komunikace           

84 

502/10 Mgr. Jitka Lochová, Slunečnicová 2978/9, 
10600 Praha 10, Záběhlice 

Ostatní 
plocha                   

Ostatní 
komunikace           

72 

502/11 Česká republika, Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, 12800 Praha 2, Nové 
Město 

Ostatní 
plocha                   

Ostatní 
komunikace           

151 

Vyřizuje:          Jitka Valečková 

                      Karel Kerouš 

Tel:              220397130 

E-mail:          valeckova@hostivice.eu 

Spis. zn.:       20739/19/ŽP-KKe 

Naše č.j.:      02526/20/ŽP/JVa  

Datum:          26. 02. 2020 

  

                
 
 

- dle rozdělovníku   - 
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Anna Plocková, Heineho 257/5, 160 00 
Praha 6, Bubeneč 
Petr Melleš, V. Nováka 1076, 25219 Rudná 

502/12 Obec Jinočany, Nám. 5. května 19, 25225 
Jinočany 

Ostatní 
plocha                   

Ostatní 
komunikace           

8 

502/13 Obec Jinočany, Nám. 5. května 19, 25225 
Jinočany 

Ostatní 
plocha                   

Ostatní 
komunikace           

24 

502/14 Obec Jinočany, Nám. 5. května 19, 25225 
Jinočany 

Ostatní 
plocha                   

Ostatní 
komunikace           

32 

502/15 Marta Holečková, K Chabům 2, 15500 
Praha 5, Třebonice 

Ostatní 
plocha                   

Ostatní 
komunikace           

52 

502/16 Obec Jinočany, Nám. 5. května 19, 25225 
Jinočany 

Ostatní 
plocha                   

Ostatní 
komunikace           

29 

502/17 Obec Jinočany, Nám. 5. května 19, 25225 
Jinočany 

Ostatní 
plocha                   

Ostatní 
komunikace           

9 

502/18 Obec Jinočany, Nám. 5. května 19, 25225 
Jinočany 

Ostatní 
plocha                   

Ostatní 
komunikace           

22 

502/19 Obec Chrášťany, Plzeňská 28, 25219 
Chrášťany 

Ostatní 
plocha                   

Ostatní 
komunikace           

47 

502/20 Obec Jinočany, Nám. 5. května 19, 25225 
Jinočany 

Ostatní 
plocha                   

Ostatní 
komunikace           

13 

503/1 Obec Jinočany, Nám. 5. května 19, 25225 
Jinočany 

Ostatní 
plocha                   

Jiná plocha           9256 

503/3 Obec Jinočany, Nám. 5. května 19, 25225 
Jinočany 

Ostatní 
plocha                   

Jiná plocha           1 

503/4 Obec Jinočany, Nám. 5. května 19, 25225 
Jinočany 

Ostatní 
plocha                   

Jiná plocha           5 

503/5 Obec Jinočany, Nám. 5. května 19, 25225 
Jinočany 

Ostatní 
plocha                   

Jiná plocha           162 

503/6 Miroslava Pichlerová, Nám. 5. května 102, 
25225 Jinočany 

Ostatní 
plocha                   

Jiná plocha           203 

503/7 Obec Jinočany, Nám. 5. května 19, 25225 
Jinočany 

Ostatní 
plocha                   

Jiná plocha           28 

503/8 Obec Jinočany, Nám. 5. května 19, 25225 
Jinočany 

Ostatní 
plocha                   

Jiná plocha           35 

503/9 Drahomíra Koptová, Lomená 180, 25219 
Chrášťany 

Ostatní 
plocha                   

Jiná plocha           36 

503/10 Ing. Hustoles František, Za Kinem 1270/1, 
25219 Rudná 
Ing. Hustoles Tomáš, Fügnerova 304, 
25229 Dobřichovice             

Ostatní 
plocha                   

Jiná plocha           193 

503/11 Obec Jinočany, Nám. 5. května 19, 25225 
Jinočany 

Ostatní 
plocha                   

Jiná plocha           129 

503/12 Obec Jinočany, Nám. 5. května 19, 25225 
Jinočany 

Ostatní 
plocha                   

Jiná plocha           110 

503/13 Obec Jinočany, Nám. 5. května 19, 25225 
Jinočany 

Ostatní 
plocha                   

Jiná plocha           91 
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503/14 Obec Jinočany, Nám. 5. května 19, 25225 
Jinočany 

Ostatní 
plocha                   

Jiná plocha           87 

503/15 Obec Jinočany, Nám. 5. května 19, 25225 
Jinočany 

Ostatní 
plocha                   

Jiná plocha           165 

503/16 Obec Chrášťany, Plzeňská 28, 25219 
Chrášťany 

Ostatní 
plocha                   

Ostatní 
komunikace           

92 

503/17 Obec Jinočany, Nám. 5. května 19, 25225 
Jinočany 

Ostatní 
plocha                   

Jiná plocha           95 

504/13 Obec Jinočany, Nám. 5. května 19, 25225 
Jinočany 

ZPF                   Orná půda           152 

504/15 Obec Jinočany, Nám. 5. května 19, 25225 
Jinočany 

ZPF                   Orná půda           118 

504/16 Mgr. Jitka Lochová, Slunečnicová 2978/9, 
10600 Praha 10 

ZPF                   Orná půda           54 

504/17 1)Česká republika, Státní pozemkový úřad, 
Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, 
Žižkov 
2) Anna Plocková, Heineho 257/5, 160 00 
Praha 6, Bubeneč 
3) Petr Melleš, V. Nováka 1076, 25219 
Rudná 

ZPF                   Orná půda           122 

504/18 Obec Jinočany, Nám. 5. května 19, 25225 
Jinočany 

ZPF                   Orná půda           6 

504/19 Obec Jinočany, Nám. 5. května 19, 25225 
Jinočany 

ZPF                   Orná půda           502 

 
  
Významný krajinný prvek se registruje z důvodu vysokých biologických, společenských i 
ekologických hodnot.  
Přesné vymezení obvodové hranice a plochy registrovaného významného krajinného prvku 
Step u Jinočan (dále také „rVKP“), je graficky znázorněno v mapovém podkladu, konkrétně v 
příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 
Registrovaný významný krajinný prvek „Step u Jinočan“ se zařazuje do seznamu VKP 
registrovaných v územním obvodu Městského úřadu Hostivice pod č. 20739/2020. 
 
Účastníky správního řízení o registraci významného krajinného prvku dle § 6 odst. 1 zákona č. 
114/1992 Sb., jsou v souladu s § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu: 
  
Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, Žižkov IČO: 
01312774  
Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
12800 Praha 2, Nové Město, IČO: 69797111 
Obec Jinočany, Nám. 5. května 19, 25225 Jinočany, IČO: 00241342 
Obec Chrášťany, Plzeňská 28, 25219 Chrášťany, IČO: 00241288 
Mgr. Jitka Lochová, nar. 28. 10. 1937, Slunečnicová 2978/9, 10600 Praha 10, Záběhlice 
Anna Plocková, nar. 02. 05. 1945, Heineho 257/5, 160 00 Praha 6, Bubeneč 
Petr Melleš, nar. 08. 08. 1947, V. Nováka 1076, 25219 Rudná 
Marta Holečková, nar. 18. 04. 1939, K Chabům 2, 155 00 Praha 5, Třebonice 
Miroslava Pichlerová, nar. 14. 01. 1948, Nám. 5. května 102, 25225 Jinočany 
Drahomíra Koptová, nar. 04. 11. 1945, Lomená 180, 25219 Chrášťany 
Ing. Hustoles František, nar. 04. 03. 1960, Za Kinem 1270/1, 25219 Rudná 
Ing. Hustoles Tomáš, nar. 16. 10. 1964, Fűgnerova 304, 25229 Dobřichovice   
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Odůvodnění: 
 
 
I. 

 
Na návrh vedení obce Jinočany provedl správní orgán dne 24. 10. 2019 základní ohledání 

územního celku navrženého k registraci. Rozsah území byl stanoven výčtem parcelních čísel. Na 
základě výsledků terénního ohledání za účasti zástupců vedení obce Jinočany dospěl správní orgán 
k závěru, že navrhovaný územní celek disponuje krajinnými, ekologickými a biologickými hodnotami, 
které výrazně převyšují hodnoty krajiny v přímém i územně širším kontextu, proto zahájil ve věci 
z moci úřední, dopisem č. j. 20740/19/ŽP/KKe ze dne 25. 11. 2019 správní řízení za účelem 
provedení jeho registrace podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. Zároveň stanovil okruh účastníků řízení, 
když hlavním kritériem byly právní vztahy vlastníků k pozemkům, navržených k registraci. V souladu 
s § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu, byli osloveni všichni, kterých se rozhodnutí přímo dotýká a 
kterým by rozhodnutí ve věci mohlo založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnosti nebo že právo 
nebo povinnost mají nebo nemají. Účastníky řízení jsou proto všichni vlastníci a spoluvlastníci 
pozemků, které byly navrženy jako součást registrovaného významného krajinného prvku. V rámci 
oznámení o zahájení řízení správní orgán účastníkům řízení sdělil, že dle § 36 odst. 1 správního 
řádu jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 
rozhodnutí. K předmětu zahájeného řízení, jakož i k aktu vlastního zahájení, se nikdo z účastníků 
nevyjádřil.   
V průběhu řízení správní orgán ověřil, že navrhovaný územní celek „Step u Jinočan“ skutečně 
disponuje společenskými, biologickými a ekologickými hodnotami, které zakládají důvody pro 
registraci VKP, především pak tím, že naplňuje definici § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. 
K zahájenému řízení vyjádřil nesouhlas vlastník pozemku č. parc. 504/4 v k. ú. Jinočany paní Petra 
Kuppensová - Helešicová. Uvedený pozemek tvořil dislokovanou část územního bloku VKP, proto 
správní orgán námitce vyhověl, předmětný pozemek z komplexu vyjmul a řízení se jmenovanou 
usnesením č. j. 00641/2020/ŽP-JVa ze dne 20. 01. 2020 zastavil. Stejnou reakci uplatnili 
spoluvlastníci pozemků č. parc. 504/3, 504/5 a 504/6, všechny v k. ú. Jinočany manželé Zdeněk 
Soldát a Bc. Marta Soldátová. Uvedené pozemky byly též dislokované od hlavního územního celku, 
proto správní orgán přisvědčil jejich námitkám a řízení usnesením č. j. 00647/2020/ŽP-JVa ze dne 
20. 01. 2020 v intenci těchto pozemků zastavil. 
Dopisem zn.: 00653/2020/ŽP-JVa ze dne 20. 01. 2020 oznámil správní orgán účastníkům, že ukončil 
šetření a shromáždil dostatek materiálu jako podklad pro vydání rozhodnutí ve věci a zároveň jim 
usnesením stanovil lhůtu, ve které mohou využít svých práv vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 
v smyslu § 36 odst. 3 správního řádu. Na tento dopis opět reagovali spoluvlastníci pozemku č. parc. 
503/2 v k. ú. Jinočany Zdeněk Soldát a Bc. Marta Soldátová odvoláním, doručeným správnímu 
orgánu dne 03. 02. 2020. V odvolání proti usnesení o lhůtě oba účastníci shodně uvedli, že 
nesouhlasí se zařazením pozemku č. parc. 503/2 v k. ú. Jinočany mezi pozemky registrovaného 
významného krajinného prvku a řízení napadli tvrzením, že nebyli předem informováni o tom, že se 
řízení o registraci VKP vede. Správní orgán ověřil, zda oba účastníci byli obesláni oznámením o 
zahajovaném řízení a konstatoval, že oba jmenovaní spoluvlastníci obdrželi citované  oznámení, 
nicméně si jej v zákonem stanovené lhůtě nepřevzali. Doručovatel Česká pošta a. s. oba dopisy 
vrátila zpět správnímu orgánu a proto byly považovány za doručené fikcí. Dále správní orgán 
vyhodnotil obdržené odvolání s tím, že oba účastníci se neodvolali proti usnesení o termínu, kterým 
jim byla stanovena lhůta pro vyjádření, ale napadli řízení samotné, což je v průběhu řízení 
nepřípustné. Na základě zákonného zhodnocení proto obdrženou listinu nebylo možné považovat 
za odvolání, proto správní orgán nepostoupil věc druhoinstančnímu orgánu. Nicméně vyhodnotil 
nesouhlas obou spoluvlastníků dotčeného pozemku, jako součásti registrovaného významného 
krajinného prvku a názor jmenovaných vlastníků respektoval tím, že usnesením č. j. 01900/2020/ŽP-
JVa ze dne 11. 02. 2020, řízení o registraci pozemku č. parc. 503/2 v k. ú. Jinočany, zastavil. 
Ve stanoveném termínu se dále žádný z účastníků k předmětu řízení k podkladům rozhodnutí 
nevyjádřil, proto správní orgán přistoupil k rozhodnutí ve věci samé. 
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II. 
 

Předmětný rVKP tvoří porost mladých, převážně spontánně vyrůstajících dřevin s převahou 
listnatých druhů. Bylinný kryt je bohatý, se zastoupením suchomilných trav. Botanicky se jedná o 
nesourodou vegetační formaci, která je však pro charakter oblasti příznačná. 
Celá lokalita má výrazně protáhlý tvar s mírnou orientací od jihozápadu k severovýchodu. Délka 
území činí 400 metrů, šířka v průměru cca 40 metrů, obvod území činí 855 m a celková plocha území 
je 12 725 m², tedy přibližně 1,28 hektaru. Nadmořská výška činí 393 m n. m., převýšení vzhledem 
k morfologické modelaci není žádné.   
Území je bezvodé, s absencí stojatých i tekoucích povrchových vod. Biogeograficky spadá 
předmětný registrovaný významný krajinný prvek do přechodné, nereprezentativní zóny 
Karlštejnského bioregionu 1. 18., fytogeografického podokresu 7d. Bělohorská tabule,  s ovlivněním 
jižní částí Pražské plošiny, mezi podcelky Hostivická tabule a Třebotovská plošina. Území náleží do 
termofytika, konkrétně mírně teplé oblasti MT 11 a je charakterizováno tím, že leží ve srážkovém 
stínu, kdy v zima se vyznačuje nedostatkem sněhu, průměrná roční teplota zde bývá v rozmezí       
7,5 – 9 °C. Úhrn průměrných ročních srážek často nedosahuje ani 500 mm.  
Potenciální vegetační formaci lze uvést inklinaci k asociaci Melampyro nemorosi – Carpinetum, 
typické jsou však šípákové doubravy svazu Quercion pubescenti – Petraeae. Náhradní vegetaci 
možno formulovat xerotermními trávníky svazu Festucion valesiacae a různými dalšími formami 
suchomilných trávníků a porostů. V tomto směru je charakter území fytologicky typický pro danou 
oblast. 
Reálně je území registrovaného významného krajinného prvku situováno do přeměněné, výrazně 
denaturalizované krajiny s vysokým procentem agrotechnicky využívaných ploch, s podstatným 
podílem průmyslových zón a ekologicky bezcenných nových sídelních jednotek. Vzhledem 
k antropogennímu charakteru zdejší krajiny považuje správní orgán potřebu a nutnost zachovat 
předmětný územní celek, jako důležitý stabilizační prvek ovlivňující nejen navazu jící pozemky, ale 
svojí biologickou produktivitou též okolí v širších územních vazbách, včetně obytných zastavěných 
ploch.  
Dendrologicky zaznamenává území vesměs mladé jedince stromů se značně širokým druhovým 
spektrem. Většina jedinců roste spontánně, což předpokládá, že jedinci budou vybaveni optimální 
genetickou strukturou s dostatečnou rezistencí na nepříznivé abiotické faktory. V porostu jsou 
zastoupeny druhy velmi cenné pro místní faunu Prunus avium, Prunus cerasifera, Juglans regia, 
Crataegus monogyna, druhy pro stanoviště neutrální nebo příznivé Acer campestre, Acer 
platanoides, Salix caprea, Salix alba, Carpinus betulus nebo Fraxinus excelsior a druhy nevhodné 
až nežádoucí Picea abies, Populus tremula a Populus x canadensis. Z velmi žádaných druhů 
keřovitých dřevin je nutno označit Rosa canina, běžný je půdokryvný Rubus idaeus. Jižní podélná 
hrana celého územního bloku inklinuje ke xerotermní bylinné formaci, což je pro danou oblast 
charakteristické. 
Z fauny nebylo, vzhledem k pokročilému vegetačnímu období, možno provést komplexnější 
zoologické hodnocení, z ptáků byly zastiženy druhy otevřené a příměstské krajiny Chloris chloris, 
Carduelis carduelis, Emberiza citrinella, Parus major, Cyanistes caeruleus, Periparus ater, Erithacus 
rubecula, Turdus pilaris, Pica pica, Phasianus colchicus, při záletu Falco tinnunculus a Buteo buteo.   
Celá řada dřevin porostu poskytuje stálým druhům ptáků kvalitní trofickou základnu i v zimním 
období (plody šípku, hlohu). Zároveň je významným reprodukčním biotopem. Lokalita je také 
refugiem drobných savců, včetně řádu Lagomorpha a potenciálně a přechodně i lesní zvěře.  
Počet druhů je v průběhu aktivního vegetačního období nesporně vyšší a proto správní orgán 
vyjadřuje názor, aby území rVKP „Step u Jinočan“ bylo podrobeno v jarním a letním období 
důslednějšímu biologickému hodnocení se zaměřením na skupiny bezobratlých živočichů , 
především s bioindikační výpovědní hodnotou.  
Kromě biologických hodnot plní předmětné území velmi důležité ekologické a společenské funkce. 
V tomto smyslu nutno zdůraznit funkci mikroklimatického prvku ve značně antropogenním systému 
s vysokým stupněm denaturalizace. Především se jedná o zvlhčování prostředí, filtraci ovzduší nebo 
produkci kyslíku. S tím souvisí význam předmětného porostu ve smyslu podpory a zajišťování 
ekologické stability v širších územních vazbách. Jedná se o interakční krajinnou funkci a protierozní  
stabilizátor. Dále lze dle charakteru prostředí a místního ekosystému, považovat předmětnou lokalitu 
za biologicky produktivní, což zajišťuje také přirozenou biologickou ochranu navazujících polních 
kultur.  
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Dle Katalogu biotopů České republiky, druhé vydání  (Habitat Catalogue of the Czech Republic, 
Second edition), Milan Chytry, Tomaš Kučera, Martin Koči, Vit Grulich & Pavel Lustyk, Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR, je území rVKP „Step u Jinočan“, řazeno do kategorie podskupin X12A 
Nálety pionýrských dřevin a X7A Ruderálni bylinná vegetace mimo sídla. 
 
Svým charakterem má biocenóza společenstva typu polního remízu velmi významné funkce, které 
bezesporu zlepšují stav životního prostředí obyvatelstva a příznivě působí na navazující 
agrotechnické kultury, což správní orgán považuje v místních podmínkách za ojedinělou 
společenskou hodnotu, odpovídající veřejnému zájmu. 
 
 

III. 
 
Správní orgán provedl registraci VKP ve veřejném zájmu, za účelem ochrany primárních biologicko 
– ekologických hodnot tohoto území a hodnot společenských. Skutečnost, že registrace VKP je 
veřejným zájmem vyplývá již ze samotného principu zákona č. 114/1992 Sb., konkrétně § 1, kde je 
definováno, že  účelem tohoto zákona je za účasti krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět 
k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitosti forem života, přírodních 
hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu s právem Evropských 
společenství v České republice soustavu NATURA 2000. Přitom je nutno zohlednit hospodářské, 
sociální a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry. 
Věcná stránka registrace je zakotvena v § 6 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kde se uvádí, že 
rozhodnutí o registraci významného krajinného prvku vydává orgán ochrany přírody. Účastníkem 
řízení je vlastník dotčeného pozemku. Rozhodnutí o registraci se oznamuje rovněž nájemci 
dotčeného pozemku, územně příslušnému stavebnímu úřadu a obci. 
Podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. jsou významné krajinné prvky chráněny před 
poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo 
k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození 
nebo zničení VKP, ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové 
zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří 
zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, 
úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. Dále se vylučují všechny činnosti, které by mohly 
oslabit nebo ohrozit ekologicko-stabilizační funkce VKP, kterými jsou zejména jízda motorovými 
vozidly, stanování a rozdělávání ohňů, vč. vypalování trávy, skládkování odpadů, terénní úpravy 
nebo pohyb osob mimo vyhrazená místa (turistické pěšiny, odpočinková nebo vyhlídková 
stanoviště), s výjimkou případné péče o zvěř a porosty. Rovněž se za nevhodné, s podstatnou mírou 
škodlivosti, považuje vysazování nepůvodních druhů dřevin nebo introdukce nepůvodních druhů 
živočichů. V rámci základní péče o lokalitu se doporučuje postupné odstraňování nevhodných, výše 
uvedených dřevin a redukovat sukcesi částečným odstraňováním rychle rostoucích dřevin a 
ponecháváním části plochy bez dřevin, zejména v jižní hraně lokality i v její horní, ploché části, za 
účelem možnosti přirozeného rozvoje bylinného krytu.  
Případné kácení dřevin v ploše VKP může být provedeno pouze v souladu s podmínkami § 8 odst. 
1 zákona č. 114/1992 Sb. a vyhláškou MŽP č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich 
kácení, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně kácení zapojených porostů dřevin s plochou nad 
40 m². Tento předpis není vázán registrací významného krajinného prvku, ale skutečností, že 
pozemky, které jsou jeho součástí, nejsou vedené jako pozemky určené k plnění funkce lesa. 
Správní orgán zkoumal lokalitu navrženou k registraci jak z hlediska biologicko-ekologických hodnot, 
tak i funkčních, krajinotvorných a estetických, přičemž dospěl k závěru, že předmětná lokalita 
naplňuje předpoklady pro registraci jako významný krajinný prvek.  
Vyhlášení významným krajinným prvkem je možná a při stávajícím způsobu využívání dotčených 
pozemků nebude tento akt omezovat práva ani zakládat povinnosti jejich vlastníkům. Z přesné 
definice podmínek zachování významných krajinných prvků totiž nevyplývá, že by rozhodnutí o 
registraci území předmětného rVKP „Step u Jinočan“, zakládalo vlastníkům pozemků, které jsou 
jeho součástí, zvláštní povinnosti nebo jim upravovalo jiné způsoby hospodaření, než tomu bylo 
doposud nebo je vázalo jinými omezeními v rámci vlastnictví a užívání dotčených pozemků. 
Hospodaření na pozemcích rVKP proto jejich vlastníky nijak neomezuje, pokud se zásadně nebude 
lišit od stávajícího způsobu nakládání s nimi.  
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IV. 
 
Registrace významného krajinného prvku „Step u Jinočan“ je v souladu s územním plánem obce 
Jinočany. Správní orgán provedl řízení v souladu s podmínkami § 6 zákona č. 114/1992 Sb. a 
procesním postupem podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád. V rámci vedeného řízení učinil 
veškeré úkony v dokazování, umožnil podání námitek, návrhů a stanovisek dotčeným osobám, jako 
účastníkům řízení. Podle § 3 správního řádu postupoval správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, 
o němž nejsou důvodné pochybnosti, zejména pak zjištění přírodních, ekologických a 
společenských hodnot, jako sérii důvodů registrace.  
Procesně správní orgán průběžně seznamoval účastníky řízení s novými materiály a respektoval 
jejich práva daná jim § 36 odst. 1 a 2 správního řádu. Účastníci měli po celou dobu vedení řízení 
podle § 36 odst. 1 správního řádu možnost nahlížet do spisu. Před vydáním rozhodnutí dal podle    
§ 36 odst. 3 téhož zákona všem účastníkům i dotčeným osobám možnost vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí. 
 
Jelikož správní orgán prokázal oprávněnost a odůvodněnost aktu registrace VKP s názvem „Step u 
Jinočan“ a splnil všechny závazné zákonné náležitosti, rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto 
rozhodnutí uvedeno. 
 
Kromě výsledků vlastního sledování lokality, správní orgán použil v rozhodnutí tuto literaturu: 

- Metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny  MŽP k registraci VKP 

-  Katalog biotopů České republiky, M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí, V. Grulich, P. Lustik, AOPK 
ČR, 2010 

- Biogeografické členění České republiky, M. Culek a kol., Enigma, 1996 

- Ekologická stabilita, I. Míchal, Veronica, ekolog. střed. ČSOP a MŽP, 1996 

- Ukazatelé změn biodiverzity, ed. D. Vačkář, Academia Praha, 2005 
 
 

Poučení o odvolání: 
 

V souladu s ustanovením § 81 a násl. správního řádu, může účastník řízení proti tomuto rozhodnutí 
podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, 
a to prostřednictvím Městského úřadu Hostivice, Husovo náměstí 13, 253 80 Hostivice. Odvolání 
nemá odkladný účinek. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.  
 
        
 
 
 
„otisk úředního razítka“ 
            Bc. Tomáš  Kühnel 
                                                                             vedoucí odboru životního prostředí 
 
 
Rozdělovník: 
 
Obdrží poštou účastníci řízení: 
 
Mgr. Jitka Lochová, Slunečnicová 2978/9, 10600 Praha 10, Záběhlice 
Anna Plocková, Heineho 257/5, 160 00 Praha 6, Bubeneč 
Petr Melleš, V. Nováka 1076, 25219 Rudná 
Miroslava Pichlerová, Nám. 5. května 102, 25225 Jinočany 
Marta Holečková, K Chabům 2, 155 00 Praha 5, Třebonice 
Drahomíra Koptová, Lomená 180, 25219 Chrášťany 
Ing. Hustoles František, Za Kinem 1270/1, 25219 Rudná 
Ing. Hustoles Tomáš, Fügnerova 304, 25229 Dobřichovice             
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Obdrží účastníci datovými schránkami: 
 

- Obec Jinočany, Nám. 5. května 19, 25225 Jinočany, IDDS: nntbdsf 

- Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
12800 Praha 2, Nové Město, IDDS: 96vaa2e 

- Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Žižkov,  
       IDDS: z49per3.  

- Obec Chrášťany, Plzeňská 28, 25219 Chrášťany, IDDS: kxtajpz 
 

Obdrží na vědomí po nabytí právní moci: 
 
MěÚ Černošice, odbor životního prostředí, Podskalská 19, 120 00 Praha 2, ISDS: u46bwy4 
MěÚ Černošice, odbor stavebního úřadu, Riegrova 1209, 252 08 Černošice, ISDS: u46bwy4 
MěÚ Rudná, stavební úřad, Masarykova 94/63, 252 19, Rudná, IDDS: yhybsn6 
 
 
Příloha č. 1:  Mapa zákresu registrovaného významného krajinného prvku 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1:  Mapový zákres plochy registrovaného významného krajinného prvku „Step u Jinočan“ 
v k. ú. Jinočany 

 

 
 
 


