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Vážený pan náměstek primátora 
Petr Hlaváček 
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110 00 Praha 1 
Staré město 
 

V Praze dne 17. května 2019 
 
 
 
Vážený pane náměstku Hlaváčku, 
 
rádi bychom tímto otevřeným dopisem reagovali na aktuálně spuštěnou webovou aplikaci 
Praha zítra?, která shromažďuje současné developerské projekty v Praze a přináší o nich 
informace. V prvé řadě kvitujeme tuto iniciativu, která byla v prostředí Prahy dlouhou dobu 
jen obtížně představitelná. Nápad jako takový považujeme za pozitivní, nicméně jako 
občanské spolky, které se rozvoji Prahy a jejím lokalitám systematicky věnují, si dovolujeme 
poslat připomínky a dotazy k aplikaci, které s ohledem na její účel považujeme za zásadní. 
 
V Praze je chystaných projektů významně více, než uvádí stránka. Uvědomujeme si, že tento 
deficit je způsoben tím, že informace pocházejí ze zdrojů investorů, a jsou tedy vázány na to, 
jaké informace investoři poskytnou. Bohužel to vede nejen k tomu, že databáze je neúplná, 
chybí v ní v řadě případů i velmi podstatné informace – například to, jakým způsobem se k 
projektům vyjadřovali místní občané, v jaké fázi se projekty nacházejí, nebo jaká stanoviska k 
nim byla v rámci správních řízení nebo posuzování vlivů na životní prostředí vydána. Praha by 
měla chystané projekty i informace doplnit, aby aplikace poskytovala úplné a tedy věrohodné 
informace. Informace převzaté pouze od investorů jsou jednostranné a zavádějící. Věříme, že 
k tomu hlavní město disponuje potřebnými nástroji i personálem, a že místní spolky rádi 
poskytnou informace k projektům, kterými se ve své činnosti zabývaly. 
 
V této souvislosti si dovolujeme položit Vám několik souvisejících otázek:  
- Kdo bude zodpovědný za zajištění aktualizace seznamu staveb? 
- Od jakého okamžiku (podle jakého klíče) bude stavba do aplikace zařazena? (bude to např. 
po změně územního plánu, vyhotovení EIA, podání žádosti o územní rozhodnutí, stavební 
povolení apod.?) 
- Budou součástí aplikace i odkazy na dokumenty a vydaná stanoviska (EIA, územní 
rozhodnutí, stavební povolení ad.)? 
- Budou do aplikace zařazeny i další chystané dopravní stavby a veřejné projekty? 
  
Bez odstranění těchto nedostatků může být aplikace pro uživatele matoucí a zavádějící. 
Praha má nástroje, jak informace o aktuálních projektech shromažďovat, a neměla by se 
spoléhat pouze na zdroje investorů. Vyhledávat je možné např. i na webech městských částí, 
nebo formou otevřené výzvy místním spolkům. Jsme přesvědčeni, že Institut plánování a 
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rozvoje by měl plnit veřejnou službu. V této podobě ovšem web spíše inzeruje nové projekty 
bez jakýchkoli doplňujících informací, přestože kolem významného podílu z nich vznikají 
kontroverze. 
Prosím, neberte tento dopis jako prvořadou kritiku, tuto iniciativu oceňujeme, nicméně rádi 
bychom Vám touto formou předali zpětnou vazbu potenciálních uživatelů portálu „Praha 
zítra?“. 
 
Děkujeme za Váš čas a reflexi našich připomínek! 
 
Za spolky 
  
Arnika 
Václav Orcígr 
  
Auto*Mat 
Michal Lehečka 
  
Spolek Cibulka 
Dagmar Šormová 
  
Veleslavín-Vokovice k životu 
Jiří John 
  
Ochrana Roztyl 
Vladislav Šimonovský 
 
Bubenečská beseda, z.s. 
Jiří Gebert 
 
Přátelé Malvazinek, z.s. 
Jolana Dočekalová 

 
4-občanská 
Petra Rejchrtová 
 
ZaPět, z. s. 
Jan Kremer 
 
Zelené Roztyly, z.s. 
David Štěrbáček, předseda spolku 
 
SOIP Praha 4 
Vít Janoušek 
 
Za hezké Háje 
Ladislav Kos 
 
Chodovský spolek 
Jan Musil 
 
Spolek Přátelské Lysiny 
Tomáš Papáček   

  


