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ÚZEMNÍ PLÁN – NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁKON MĚSTA 

1. Veřejné projednání 

2. Veřejné projednání  

Termín pro podání námitek a připomínek 

30.5.2022 

23.6.2022 

30.6.2022 

Stavební zákon § 53 

(1) Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání, zpracuje s ohledem na veřejné zájmy 

návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu.  

http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-53
http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-53
http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-53
http://zakony.centrum.cz/stavebni-zakon/cast-3-hlava-3-dil-3-oddil-2-paragraf-53
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Prosperující soudržná společnost, která do roku 2050 je schopna dosáhnout uhlíkové neutrality ? 
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ČR se zavázala k vytváření pravidel a organizaci země, které umožní vytvářet 
prosperující odolnou, soudržnou společnost, která do roku 2050 dosáhne uhlíkové 
neutrality. 

Cíl dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050  

Strategický 

Obecný 

Směrný 

Konkrétní 

Kreativní Praha – město krátkých vzdáleností 

Odpovědná Praha – zdravá a úsporná 

Flexibilní Praha – město pro život 

Iniciační Praha - inovace 

Požadavek na zavedení strategického řízení do veřejné správy, koordinace a spolupráce.  
Deliberace – rozhodovat na základě porovnání všech možností.  
Požadavek na dostupná data pro rozhodování a vzdělávání a zapojování občanů. 

Strategický plán hl. m. Prahy konstatuje zásadní potřeby, ale selhává implementace, neexistuje 
koordinace, kontrola a provázání do místních politik.  
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Polyfunkční, polycentrické 

Územní plán je jedním z exekutivních nástrojů pro naplňování vizí.  
                       Musí vytvářet podmínky pro aktivní management města.     

Platné strategické dokumenty vymezují uznaný rámec veřejných zájmů  
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Společenské cíle musí být součástí závazných dokumentů 
Vyjednaná společenská shoda vymezila podobu veřejného zájmu, bez zaúkolování exekutivy je nelze plnit!   



TAKING COOPERATION FORWARD 7 

Konkrétní požadavky ČR a jejich zohlednění krajem Praha  
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Jak MPP koordinuje rozvoj s navazujícími ÚP?  
                                                                      Proč výkres, který má řešit využití ploch  řeší strukturu lokalit?  

Vláda ČR vydala směrnici, která požaduje standardizovat grafické výstupy 
závazných výkresů územního plánu , pro zajištění koordinovaného rozhodování, 
přehlednosti, srozumitelnosti, jednotného výkladu, kvalitnějšího 
rozhodování.  

Stav    Návrh   Rezerva 
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Žádná etapizace? Jasné podmínky pro změny v území?  
Závazné podmínění změn  v území a etapizace patří k  základním nástrojům, které umožňují aktivní městský management.  
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Pravidla vymezení ÚSES, textová část MPP i strategické dokumenty požadují vymezit plochy pro funkční provázání 
zelně jako biokoridory i zóny pro oddech i bezmotorová městská spojení.  

Při změnách krajiny není potřeba vymezit i nové ÚSES? 

Rozvoj biodiverzity kvalitních přírodních ploch a zvyšování schopnosti krajiny zadržet vodu = 
Významný veřejný zájmem, zvyšující odolnost krajiny.  
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Veřejná vybavenost a prostranství nejsou ve veřejném zájmu?  

MPP  nereflektuje standardy ČR. 
  
Vymezuje dopravní a technické koridory, ale  
stavby občanského vybavení a veřejná 
prostranství jako plochy veřejného zájmu 
vůbec nezná.  
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Odolnost, udržitelnost a emisní neutralita nejsou prioritami?    

• Polycentrické město (vymezení center a 
subcenter)?  

• Krátké vzdálenosti   (konkurenceschopná 
městská doprava  -tangenciální kolejové 
spoje)?  

• Zásobování města – terminály?  

• Provázání železničních tratí?  

• Polyfunkční město (B+5V –vymezení 
ploch inovačního vývoje a výroby ?  

• Funkční provázání významných zelených 
ploch do Středočeského kraje? 

Bez vymezení priorit je není 
možné naplňovat. 
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Výkres širších vztahů nereflektuje reálný rozvoj? 
Lze podle chybně zpracované reality představit kvalitní návrh?  Může pak plán prezentovat a chránit veřejný zájem?   
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„Město jako les. 
Zadrží vodu, chladí, čisté, úsporné, bezpečné, 

zdravé. To je plán“  

Hlavním cílem je kvalitní městské 

prostředí, které vytvoří předpoklady k 

dosažení uhlíkové neutrality.    

Jedním ze zásadních principů je rozvíjení 

města krátkých vzdáleností. Utváření 

polyfunkčního a polycentrického města.  

Pražský grunt 

spojuje 

• Údolí Šárecko-Litoveckého, Lysolajského a Nebušického potoka.  

• Kaňon Vltavy 

• Údolí Kopaninského potoka 

• Tiché údolí Křivatec český 

Vše dostupné blízko bydliště. 
Spádová území propojená městskou, pěší a 

cyklodopravou. To je plán“  

Metropolitní plán koordinuje rozvoj mezi 

obcemi Středočeského kraje a přilehlými 

městskými částmi.  

„O detailu rozhodují občané. 
Pro stabilizované plochy regulační plán, nebo 

územní studie. To je plán“  

„Podmínky pro vyvážený rozvoj. 
Předepsání regulačních plánů pro výpočet 

povinných kontribucí. To je plán“  

Zajištění dostupného bydlení pro všechny 

skupiny obyvatel vyžaduje aktivní městský 

management.    

„Oddech i komunitní aktivity. 
30km/h pro auta. Pohodlné město pro pěší, 

místa setkávání, aktivit, oddechu.  To je plán“  

Klíčovým tématem je přiměřeně intenzivní a 

prostupné město provázané zelenými pásy. 

Prosperující soudržná společnost, která do roku 2050 je schopna dosáhnout uhlíkové neutrality. 
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• Praha je spoluodpovědná za stav celé ČR.   

Praha jako světový inovační leader. 
ČR je průmyslová země, ale největší zisky tvoří Praha ve službách na úkor zbylé ČR ze které 

odsává lidský potenciál. Odpovědností Prahy je usilovat o rozvoj inovací, které umožní 

přechod ke znalostní ekonomice a uhlíkově neutrální výrobě s vysokou přidanou hodnotou.    

 
„Podmínky pro špičkové pracovníky – snadno dostupné B+5V -(Bydlení, 

vzdělání, věda, výzkum, vývoj a výroba). To je plán!   

Prosperující soudržná společnost, která do roku 2050 je schopna dosáhnout uhlíkové neutrality. 

• Smyslem inovací je umožnit „divoké přírodě“ regeneraci a pokorně s ní spolupracovat na záchraně 

ekosystémů naší Země.    
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UZAVŘENÍ MEMORANDA  POTVRZUJE PROCES VEDOUCÍ KE VZNIKU SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ    

Vytvořme prosperující území schopné naplňovat společné cíle s ohledem na potřeby 
jednotlivce.    

Jednání s kraji o propojených plánovacích a metodických nástrojích, strategickém řízení a koordinaci. Jednání s MMR o  uvolnění 

finančních prostředků pro profesionální správu spádových území.  
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OBLAST S 30 000 OBČANY A VÍCE PŘEDSTAVUJE KAPACITU OKRESNÍHO MĚSTA I S OKOLÍM A S TÍM 

SOUVISÍ I POPTÁVKA PO ODPOVÍDAJÍCÍCH SLUŽBÁCH.  

Obce mají dnes v územních plánech vymezeny kapacity pro rozsáhlou bytovou výstavbu. Zcela jim však chybí potřebná infrastruktura i 

pozemky.  Bez vytvoření podmínek pro provázání závazných plánovacích dokumentů není náprava možná. 

Oblast s 30 000 obyvateli musí vymezené plochy pro plnou technickou, občanskou a komerční 
vybavenost, služby a jejich zázemí.    

Jesle a dětské skupiny 
Školky 
Základní školu 
Střední školu – vysokou školu 
Školící a učňovské zařízení 
 
Domy sociální péče – azylový dům, SOS vesnička   
Domov seniorů 
Poliklinika 
Komplexní zdravotní služby  
Porodní dům 
 
Divadlo 
Komunitní centrum 
Knihovna, kino, víceúčelový konferenční – koncertní sál 
Kulturní centrum, muzeum, místa paměti a památky 
Sakrální prostory – kostel 
Hřbitov 
 
Policie 
Instituce veřejné správy v rámci přenesené působnosti 
Sportovní a rekreační plochy, hřiště 
Městská sportovní hala – stadion 
Venkovní koupaliště a oddechové plochy 

 
Rozvoj zelených ploch a plochy pro rozvoj aktivit v přírodě. 
Sadařství   
Skleníky, zahradnictví 
Komunitní zahrady a další zemědělská a hospodářská činnost. 
 
Sběrný dvůr 
Třídění svoz odpadu 
Kompostárna – bioplynový zdroj energie 
Bateriové úložiště – ukládání a zdroj energie 
 
Prostory pro logistiku 
Prostory pro velkoobchod 
Technický areál, stavebniny, půjčovny atd.  
Prostor pro řemesla, dílny.  
Servisní zázemí a obslužná zařízení   
 
Plochy pro vývoj, výzkum, výrobu.  
Administrativní plochy firem a společností 
Vědecká zařízení a instituce 
 
Běžné komerční prodejny obchodu a služeb  
s nutnou dostupností s možností rozvoje v parteru.  
 
Další zde nejmenované  
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Požadovat prodloužení TT v úrovni Podbabské – 
prodloužení městského bulváru.   

Požadovat  posouzení a stabilizaci TT na Dlouhou míli jako 
součást městského bulváru.  

Požadovat návrh a posouzení propojení TT do Bohnic – 
severní tangenta.  

Doplnit reálné kapacity rozvoje okolních obcí. Doplnit a 
provázat místní centra a subcentra. 
Doplnit plochy městské vybavenosti a adekvátně vymezit 
i plochy veřejného zájmu.   

Závazné výkresy upravit podle metodických pokynů MMR, aby 
bylo možné rozvoj koordinovat.  

Upravit vedení dálnice tak, aby nepoškozovala město. Nevznikala 
dopravní indukce v obcích a byl umožněn rozvoj městského 
bulváru a vybavenosti. 

Propojovat zelené plochy, rozvíjet aktivní mobilitu včetně 
jejího provázání na cíle Prahy 6.   

Doplnit podmíněnost a etapizaci dle metodického pokynu 
MMR. (územní rezervy, parcelace, územní studie, regulační 
plány).  

Požadovat vložení spádových území jako vrstvu 
metropolitního plánu.  

SPOLEČNÉ PRIORITNÍ CÍLE PRO PODÁNÍ NÁMITEK METROPOLITNÍHO PLÁNU.  

Vznik a cíle „Spádového území“ naplňují požadavky strategického plánu hl. m. Prahy i úkoly strategického rámce ČR 2030. Cílem společného úsilí je ukotvení  

společné vize udržitelného  rozvoje do závazných dokumentů.   

MČ jako zástupce veřejnosti – 200 podpisů obyvatel hl. m. Prahy 
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Děkuji za pozornost  
 
Ing. arch. Vladan Hodek 
tel. 604144782 
email:  hodek @ axiohm.cz  


