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U S N E S E NÍ
Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje (dále též UZR MHMP), příslušný
dle § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
a dle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též
správní řád), rozhodl ve věci žádosti o nahlížení do spisu Opatření obecné povahy – Metropolitní
plán hl. m. Prahy dle ust. § 38 odst. 5 správního řádu tak, že
nahlížení do spisu odmítá
Odůvodnění
Dne 9. 2. 2017 zaslal spolek ARNIKA – Centrum pro podporu občanů, se sídlem Dělnická
13, 170 00 Praha 7, IČ 70947261 písemnou žádost, ve které žádá o povolení nahlížení do spisu
označeného jako „Opatření obecné povahy – Metropolitní plán hl. m. Prahy“, a to v rozsahu
-

soupisky (včetně termínu, kdy byly do spisu jednotlivé části vloženy)

-

komunikace mezi zpracovatelem a pořizovatelem

-

pořizovatelem a ministerstvem pro místní rozvoj nebo ministerstvem životního prostředí

-

pořizovatelem a dotčenými orgány

-

dotčenými orgány a zpracovatelem

-

zpracovatelem a ministerstvem pro místní rozvoj nebo ministerstvem životního prostředí

-

pořizovatelem a Zastupitelstvem hl. m. Prahy a Radou hl. m. Prahy

-

zpracovatele a Zastupitelstvem hl. m. Prahy a Radou hl. m. Prahy

-

vyjádřeními či podněty či jiné komunikace mezi pořizovatelem či zpracovatelem a
městskými částmi
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Důvodem odepření nahlížení do spisu jsou skutečnosti, že:
1. Spis pod názvem „Opatření obecné povahy – Metropolitní plán hl. m. Prahy“ jako
takový neexistuje. UZR MHMP jako pořizovatel nového územního plánu hl. m. Prahy
(Metropolitního plánu hl. m. Prahy) v současné době má k dispozici pouze návrh
Metropolitního plánu.
2. Postup projednání a přijímání územního plánu stanoví konkrétně zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v § 50 a následujících.
3. Interní komunikace mezi pořizovatelem a zpracovatelem a dalšími orgány či institucemi
není a ani nebude součástí Metropolitního plánu hl. m. Prahy. Jedná se o interní
komunikaci, která zahrnuje výměnu organizačních, odborných a konec konců i
technických názorů.
4. Návrh Metropolitního plánu bude zveřejňován v souladu s ustanovením i stavebního
zákona.

Poučení
Proti tomuto usnesení se lze odvolat ve lhůtě patnácti dnů ode dne jeho oznámení (viz § 83 odst.
1 správního řádu). Odvolání se podává u správního orgánu, který usnesení vydal (viz § 86 odst. 1
správního řádu).
S pozdravem

Ing. Martin Čemus
ředitel odboru
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