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Praha a územní plán

Rozloha: 496 m2 (0.6 % ČR), 1,3 mil obyvatel (12 % ČR)



Praha a územní plán 



Územní plán Prahy

• Východiska aneb v čem byl problém: 
– Téma prakticky neznámé a na 1. pohled 

složité („Co je to územní plán?“)
– Uzavřenost politiků Magistrátu
– Složitost rozhodování
– Souběh 2 procesů: nový územní plán vs. 

změny stávajícího dokumentu
– Špatný princip i mnoho rozdílných kauz z 

jednotlivých městských částí



Kampaň Praha – město pro život
Jak otevřít problematiku a probudit zájem: 

• vlastní připomínky a zástupce 
veřejnosti

• 4 veřejné debaty
• informační leták, samolepky
• „tržiště připomínek“
• webové stránky – stavební mapa, 

soubory ke stažení, výzvy atd.  

• cca 40 tiskových zpráv (X/2009-III/2010)
• happeningy 

Hoši, děkujeme!
Řekni betonu ne! 
Změna plánu – beton na Prahu
Akce čisté uši







• 17 000 podpisů občanů k připomínkám
• cca 50 zpráv v médiích (21 v týdnu 19.-23.3.)
• motivace ke zřízení magistrátního infocentra
• vydání oficiální brožury
• 2 veřejné prezentace konceptu úz. plánu

(ale bez možnosti diskuze)
• územní plán předvolebním tématem v Praze

Co pomohlo: znalost (poklady), význam lokálních kauz (Klánovice, 
Trojmezí atd.) a spolupráce s dalšími NNO, jiné problémy 
magistrátu (korupce, Blanka atd.)

Kampaň Praha – město pro život
Odezva: 



Aktuálně aneb jak dál
Situace: 
- Půl roku trvalo, než začal magistrát pracovat, téma i pozornost médií trochu oslabila
+ Dnes může být územní plánování měřítkem pro posuzování práce MHMP
- Nový územní plán, který budil zájem a o kterém novináři vědí, že musí být přijat, 
stále není a v dohledné době nic nového nebude
+ Není třeba už příliš vysvětlovat princip procesu
- Už (prozatím) neplatí argument kvantity (stovek změn úz. Plánu)
+ Je nutné upozorňovat na škodlivost principu přijímání dílčích změn
± Stále není aktivní snaha úřadu zvát občany k účasti, NNO toto suplují

Co dnes média zajímá:
-Lokální kauzy (příběhy)
-Srovnání - s předchozím vedením magistrátu, mezinárodní žebříčky
-Peníze - ceny pozemků, zástavba na lukrativních parcelách, spekulace
-Novinky - nové souvislosti
-Velké změny – pražská nádraží apod.



Územní rozvoj a účast v rozhodování

ALE:
Vláda připravuje v rámci tzv. ekoauditu 

omezení účasti veřejnosti
– Aktuálně jde zejména o návrh omezit účast 

občanů ve stavebních řízeních a nápad 
sloučit nezávislé posuzování vlivů stavby na 
životní prostředí s územním řízením pod 
záminkou posílení ekonomiky

Roste zájem lidí o účast v rozhodovacích procesech: 
Stále více lidí se zajímá o účast v procesu EIA nebo ve 
stavebním řízení
Lidé často nechtějí, aby někdo jejich problém vyřešil, ale chtějí 
vědět, jak mohou problém vyřešit sami či ještě lépe, jak mu 
předejít



Děkuji za pozornost!
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