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NÁMITKY K VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI 

popis řešení v plánu a jeho citace námitka  odůvodnění námitky  

MPP odvozuje potřebnost veřejné vybavenosti (plochy, značky a 
procentuální podíly) a to i pro nové velké transformační a rozvojové 
plochy z:  
1) analýzy stávajícího území - lokality, ve kterých nebyl na základě 
analýzy zjištěn více jak jeden deficit z následujících zařízení – 
mateřské školy, základní školy, kultura, sociální péče, zdravotnictví. 
To ale znamená, že deficit jednoho druhu zařízení ze jmenovaných 
tam být mohl a rovněž mohl být v těchto lokalitách deficit jiných 
zařízení než jmenovaných, zároveň tato analýza stavu neřeší, jestli 
zařízení VV mají vhodně velké pozemky. Takovýto výpočet 
potřebnosti ploch pro občanskou vybavenost navíc v sobě 
nezahrnuje stávající deficity území, ani výpočet potřeb z ploch 
navržených k zastavění (bez parametrické regulace nebo značek 
nebo ploch). 
2) z následujícího výpočtu (viz Příloha. č. 2 – Odůvodnění 
Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu), textová část 

odůvodnění, kapitola 9 - Komplexní zdůvodnění navrhovaného 
řešení. Část osmá: Veřejná vybavenost, str. 253-254), v němž jsou 
pouze některé druhy veřejné občanské vybavenosti a ty opět 
vychází ze stavu v území (počet jednotek ve školách a školkách na 

Požadujeme, aby vymezení ploch pro novou veřejnou 
občanskou vybavenost (ať u plochou, značkou či procentem) 
odpovídalo v jednotlivých lokalitách ploše potřebné pro 
všechny druhy veřejné vybavenosti (nejlépe dle normových 
hodnot) pro předpokládaný počet obyvatel a s ohledem na 
demografické trendy jako je stárnutí populace a s ohledem na 
stávající deficity území.  

Plochy, značky a podíly plánované veřejné vybavenosti jsou 
výrazně podceněné - naprosto neodpovídají plochám 
potřebným pro všechny druhy veřejné vybavenosti pro 
předpokládaný počet obyvatel a s ohledem na demografické 
trendy jako je stárnutí populace a s ohledem na stávající 
deficity území. - viz popis řešení v plánu a jeho citace  
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1000 obyvatel atd. - a neřeší stávající defity míst ve školách a 
školkách, neřeší demografickou prognozu - stárnutí obyvatel,...) a 
podstatná část typů VV (střední a vysoké školy, veřejná správa, 
IZS, ochrana obyvatelstva, nemocnice, další zdravotní a sociální 
služby, kultura, volnočasová centra pro děti a seniory, sportovní a 
mnohé další) ve výpočtu chybí  
 

Metropolitní plán stanovuje pro velká rozvojová a transformační 
území podíl (až na výjimky) minimální podíl veřejné vybavenosti 5 
%. U menších rozvojových a transformačních území často není 
minimální podíl vůbec stanoven. 

Požadujeme stanovit takový podíl veřejné vybavenosti v 
jednotlivých transformačních a rozvojových plochách, který 
odpovídá skutečným potřebám v území - čili plochám 
potřebným pro plánovaný počet obyvatel a dorovnávající 
stávající deficity v území.  

Minimální podíl občanské vybavenosti OVmin: 5% se ukazuje 
v jednotlivých území pro veškerou veřejnou vybavenost 
potřebnou vzhledem k plánovanému počtu obyvatel a 
astávajícím deficitům jako naprosto nedostatečný. 5% 
rovnoměrné rozdělení napříč městem neodpovídá 
nerovnoměrné distribuci stávajících deficitů. viz např. Analýza 
infrastrukturních potřeb hl. m. Prahy (zaměřená na 
infrastrukturu vybrané občanské vybavenosti) | leden 2019 
https://iprpraha.cz/stranka/3162/analyza-infrastrukturnich-
potreb-hl-m-prahy-zamerena-na-infrastrukturu-vybrane-
obcanske-vybavenosti  

Stávající veřejná občanská vybavenost (na městských a 
státních pozemcích) je regulována strikně jako veřejná 
vybavenost, což znemožňuje polyfunkční využití.  

Doporučujeme stávající veřejnou občanskou vybavenost 
rozdělit do dvou kategorií a stanovit k tomu příslušné 
regulativy - na tu vybavenost, kde je vhodné zachovat 
stávající monofunkční využití pouze jako veřejné 
občanské vybavenosti a na tu, kde by mohlo být 
žádoucí polyfunkční využití (např. pro městské byty). 
Tedy stanovit minimálně dva druhy regulativů - jeden, 
který umožní pouze veřejnou občanskou vybavenost a 
druhý, který umožní více polyfunkční využití se 
stanovením minimálního podílu veřejné občanské 
vybavenosti.  

Není praktické, aby na městských či státních pozemcích 
se stávající vybaveností napříč celým městem nemohlo 
být umožněno polyfunkční využití. V případě některých 
pozemků je potřebné zachování jejich monofukčního 
využití, u jiných může být vhodné umožnit polyfunkční 
využití. Doporučujeme toto bedlivě zvlážit a konzultovat 
s jednotlivými městkými částmi, aby se předešlo 
situacím, kdy bude zbytečně blokován potenciální 
veřejný projekt na městkých či státních pozemcích.  

Veřejná občanská vybavenost není označena jako veřejně 
prospěšné stavby. 

Požadujeme vymezení pozemků pro veškerou 
plánovanou veřejnou občanskou vybavenost jako 
veřejně prospěšných stavby, příp. v případě 
transformačních území s parametrickou regulací 
podmíněnost zpracováním regulačních plánů, které 
vybavenost vymezí.  

S vymezením veřejně prospěšných staveb je sjato 
předkupní právo (resp. vyvlastnění dle nového 
stavebního zákona) pro město. V případě, že nejsou 
VPS vymezeny, město nemá jistotu, že se dostane k 
pozemkům a že bude moci potřebnou veřejnou 
vybavenost realizovat.  
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