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Vážená paní starostko, vážený pane starosto,  
 
ráda bych Vás informovala o aktuálním vývoji a harmonogramu příprav nového územního 
plánu Prahy - Metropolitního plánu (MPP). 
 
Příprava Metropolitního plánu je složitý proces, který ovlivňuje politická reprezentace HMP 
(zadavatel), architekti a urbanisté (zpracovatel) a nezávislý státní dohled (pořizovatel). Svoji 
nezastupitelnou roli při přípravě dokumentu mají orgány státní správy (např. památkáři), 
městské části, vlastníci pozemků i široká veřejnost. 
 
Oficiální návrh plánu (návrh přijatý pořizovatelem) je zveřejněn na webu Institutu 
plánování a rozvoje Prahy (IPR) plan.iprpraha.cz a na stránkách Odboru Územního rozvoje 
MHMP od 16. dubna 2018. 
 
Odbor územního rozvoje MHMP jako pořizovatel avizoval, že termín společného jednání 
(SpJ) stanoví na 27. června. Během 30 dní následujících po termínu SpJ/doručení veřejné 
vyhlášky budou moci městské části, instituce, spolky i občané podávat k návrhu plánu 
své připomínky.  
 
Celkový čas od zveřejnění návrhu do konce podávání připomínek tak dosáhne délky 
tři a půl měsíce. Harmonogram společně s termíny akcí a přehledem informačních zdrojů 
připojuji v příloze tohoto dopisu.  
 
Níže najdete přehled možností, kde a jak se s návrhem plánu seznámit.  
 
Informace k návrhu MPP a společnému jednání jsou zveřejňovány na následujících 
internetových stránkách: 
 
• stránky Odboru územního rozvoje MHMP: 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uz
emni_planovani/metropolitni_plan 
 

• Úřední deska MHMP - http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska 
Informace o zveřejnění plánu a společném jednání bude v souladu se zákonem Odbor 
územního rozvoje MHMP zveřejňovat na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy. Stejně 
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by měly učinit i jednotlivé městské části, jimž budou potřebné dokumenty 
k vyvěšení zasílány.  
 

• plan.iprpraha.cz – stránky IPR Praha - Najdete zde např. prohlížení výkresů návrhu 
plánu 
on-line s možností hledání dle adresy, názvu lokality, parcely; celý návrh plánu 
ke stažení; harmonogram pořizování; související dokumenty a usnesení HMP; posudky 
plánu od architektů, urbanistů a dalších odborníků; časté otázky. 
 

• metropolitniplan.praha.eu – Stránky hlavního města Prahy, které nabízejí přehled všech 
potřebných informací k MPP, program akcí, informační brožuru, krátká videa 
k představení plánu a odkazy na další stránky. 
 

Součástí informačního servisu připravovaného IPR ve spolupráci s pořizovatelem 
k představení návrhu MPP pro veřejnost i MČ jsou tyto aktivity:  

• Představení návrhu MPP pro veřejnost s následnou diskusí bude i nadále probíhat 
v Centru architektury a městského plánování (CAMP), Vyšehradská 57, Praha 2. 
Termíny konání jsou: 23. května, 13. června a 28. června vždy od 19:00. Další 
termíny budou doplněny.  

• Mobilní infostánek putující v květnu a červnu po městských částech: 2. 5. - 28. 6. 
Svou cestu začne ve středu 2. května na křižovatce Anděl. Během dvou měsíců navštíví 
celkem sedmnáct míst v různých městských částech. Na každém místě se zdrží vždy dva 
pracovní dny. Pracovníci IPR Praha budou připraveni vysvětlovat plán na místě, 
se zaměřením na problémy konkrétních lokalit. Přehled zastavení kontejneru 
s příslušnými termíny je v příloze tohoto dopisu. 
Ocenili bychom, kdyby v infostánku mohl být po celou dobu přítomen zástupce 
městské části, který má problematiku na starosti.  
 

• Výstava o Metropolitním plánu v CAMPu - 27. 4. – 31. 7. Vystaven bude hlavní 
výkres i vybraná schémata. Cílem expozice bude především seznámit veřejnost 
s obsahem plánu a přehledně vysvětlit jeho metodiku. Od zahájení výstavy do začátku 
června budou v prostorách CAMPu dva dny v týdnu přítomni i zástupci 
zpracovatelského týmu, stejně jako zástupci pořizovatele (UZR MHMP). Od 
počátku června do 27. července pak budou odborníci připraveni konzultovat každý 
všední den. Veřejnost i zástupci městských částí tak budou mít možnost do CAMPu 
přijít a diskutovat konkrétní i obecná témata s odborníky. 
 

• Tištěná informační brožura Návrh Metropolitního plánu - Otázky a odpovědi pro 
první kolo veřejného projednání vydaná HMP v nákladu 15 000 tisíc výtisků 
(s možností dotisku). 
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Další aktivity jsou připravovány speciálně pro zástupce městských částí – zastupitele 
i zaměstnance úřadů:  

 
• Oficiální seznámení zástupců MČ s návrhem plánu se odehraje v následujících 

termínech: středa 9. 5. 14:00, úterý 22. 5. 9:00, pondělí 28. 5. 18:00 – v CAMPu. 
Školení umožní porozumět metodice návrhu plánu a zorientovat se v detailnějších 
záležitostech, týkajících se jednotlivých regulativů. Registrovat se bude možné 
na stránkách IPR. Tato setkání nejsou určena pro veřejnost, jsou organizována výhradně 
pro potřebu zastupitelů a zaměstnanců městských částí. 

 
Městská část má pravomoc podávat připomínky a připomínky označené jako zásadní.  
O zásadních připomínkách bude v poslední fázi při rozhodování o konečné podobě návrhu 
plánu rozhodovat Zastupitelstvo HMP. 
 
Pro doplnění připojuji výtah z novely Statutu HMP - § 25c (Obecně závazná vyhláška 
č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, novelu schválila Rada HMP dne 10. 4. 2018 a 26. 4. 2018 o ní bude 
hlasovat ZHMP):  
 

• Městské části mohou uplatnit své písemné připomínky jak v rámci společného 
jednání (30 dnů od konání), tak v rámci veřejného projednání (7 dnů od konání). 
 

• MČ může v rámci společného jednání uplatnit připomínku, kterou považuje za zásadní, 
ale připomínka musí být výslovně označena „Tuto připomínku považuje městská část 
za zásadní.“ 
 

• Rovněž v rámci veřejného projednání je možné stejným způsobem uplatnit 
připomínku, kterou městská část považuje za zásadní, ale pouze k těm částem řešení, 
které byly od společného jednání změněny. Pořizovatel předloží návrh rozhodnutí 
o zásadní připomínce městské části k rozhodnutí Zastupitelstvu hl. m. Prahy, které o ní 
finálně rozhodne. Pořizovatel o výsledku rozhodnutí bude městskou část informovat 
s odůvodněním těch, kterým vyhověno nebylo. 

 
Upozorňuji, že podle zákona o hlavním městě Praze (Zákon č. 131/2000 Sb., § 89, odst. 1) 
písm. d) musí o připomínkách MČ hlasovat zastupitelstvo městské části.   
 
Pro zpracování a odeslání připomínek je připravena webová aplikace „Připomínkování 
územního plánování“ umožňující vytvořit připomínku včetně grafického zákresu 
a obsahující návod, jak připomínku podat. Aplikace je již nyní používána pro aktuálně 
probíhající společná jednání a veřejná projednání změn územního plánu. Registrovat se do 
aplikace je možné na adrese: https://upd-portal.praha.eu/login. 
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Aktuální internetový odkaz bude součástí veřejné vyhlášky, která bude zveřejněna před 
společným jednáním 11. 6. 2018. Připomínky je možné posílat pouze ve stanoveném 
termínu počínaje 27. 6. 2018. Konečný termín pro podání připomínek pro městské části je 27. 
července 2018, pro veřejnost 26. července 2018. 
 
Věřím, že všechny výše uvedené informace přispějí ke konstruktivnímu připomínkování návrhu. 
V případě dotazů prosím využijte e-mail plan@ipr.praha.eu. 
 
 
S přátelským pozdravem 

Petra Kolínská 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
Přehled informačních zdrojů prvního kola projednání návrhu Metropolitního plánu  
Vzor článku o Metropolitním plánu pro periodikum městské části  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
MČ Praha 1 - 57 
Vážená paní starostka /Vážený pan starosta 
Vážená paní tajemnice/Vážený pan tajemník 
Odbor územního rozvoje 
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