Materiál k bodu 2- 27. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice dne 23.7.2018
Předkládá Ing. Lenka Alinčová
Návrh usnesení bodu 2 -27. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
27.2/1.
schvaluje
1. Zásadní obecné připomínky městské části Praha-Kunratice k návrhu Metropolitního
plánu ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení.
2. Zásadní připomínky k návrhu Metropolitního plánu a Vyhodnocení jeho vlivů na
udržitelný rozvoj území zpracované Svazem městských částí hlavního města Prahy ve
znění přílohy č. 2 tohoto usnesení.
3. Zásadní konkrétní připomínky městské části Praha-Kunratice k návrhu Metropolitního
plánu ve znění přílohy č. 3 tohoto usnesení.
27.2/2.
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru územního rozvoje MHMP.
Termín do 26.7.2018
Důvodová zpráva:
Městská část Praha - Kunratice se zabývala návrhem územního plánu hlavního města
Prahy (metropolitního plánu) z hlediska jeho použitelnosti pro harmonický a vyvážený
územní rozvoj území městské části Praha - Kunratice a pro zajištění kvality prostředí pro
jeho obyvatele i návštěvníky.
V předchozím období v průběhu prací na metropolitním plánu uplatnila Městská část
Praha - Kunratice v souladu s požadavky zpracovatele několikrát připomínky a požadavky
vztahující se ve většině případů ke konkrétní problematice území městské části. V průběhu
prací na metropolitním plánu vypracovala a poskytla Městská část Praha - Kunratice
zpracovateli metropolitního plánu i grafický dokument - Koncept územního rozvoje městské
části Praha - Kunratice, vyhotovený dle požadavku a stanoveného zadání zpracovatele, který
byl před jeho odevzdáním schválen zastupitelstvem Městské části Praha - Kunratice.
V průběhu zpracovávání metropolitního plánu proběhlo nad metropolitním plánem
jediné setkání zpracovatele metropolitního plánu se zástupci městské části Praha Kunratice, přičemž o tom, jakým způsobem použil a jakým způsobem naložil zpracovatel
s Konceptem územního rozvoje městské části Praha - Kunratice na tomto jednání
zpracovatel nesdělil, a na konkrétní připomínky reagoval pouze slovně a v omezeném
rozsahu.
Městská část má nyní sdělit pouze závažné připomínky, přičemž však míra závažnosti
může být z hlediska pořizovatele, zpracovatele i městské části chápána a posuzována jiným
pohledem a hodnocením, a zřejmě by nebylo možné a ani účelné nalézat hranici závažnosti,
nad kterou připomínky městské části závažné jsou a pod kterou závažné nejsou. Společné
jednání nad návrhem územního plánu se koná, aby všichni mohli v zákonné lhůtě uplatnit
připomínky, a dotčené orgány sdělit stanoviska, v rozsahu své působnosti. Městské části hájí
zájmy svých občanů, tedy mají právo sdělit jakékoliv připomínky, jako všichni ostatní.
Vzhledem k tomu, že stavební zákon nezná výklad, že pořizovatel nebo zpracovatel se
má nebo může zabývat jen závažnými či podstatnými, tedy jen některými připomínkami,

městská část požaduje, aby se pořizovatel i zhotovitel metropolitního plánu odpovědně
zabýval veškerými uplatněnými připomínkami, a sdělil městské části písemně, jak je hodlá
vypořádat, respektive aby jejich řešení s městskou částí dohodl.

Přílohy:

Přílohy č. 1-3

