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Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace 
o životním prostředí

Vážená paní magistro,

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 18. května 2020 Vaši žádost 
o informace podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí této informace: 

Sdělení aktuálního stavu vypořádání stanoviska Ministerstva životního prostředí č.j. 
MZP/2018/710/1307 ze dne 26.07.2018 uplatněného k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy 
(Metropolitního plánu) a Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území ve společném jednání. 
Zároveň žádáte o poskytnutí všech záznamů z dohodovacích jednání vedených ve věci vypořádání 
výše uvedeného stanoviska Ministerstva životního prostředí mezi pořizovatelem, tj. Magistrátem 
hl. m. Prahy, odborem územního rozvoje, oddělením pořizování celoměstských dokumentací a 
Ministerstvem životního prostředí, odborem posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 
prevence.  

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:

MŽP uplatnilo své stanovisko a připomínky k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního 
plánu) a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území dle ustanovení § 50 odst. 2 a 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů již 26. července 2018, do dnešního dne nebylo jejich vypořádání ze strany pořizovatele 
Metropolitního plánu dokončeno. Dosud neproběhla ani dílčí dohodovací jednání jednotlivých 
pracovních skupin. 

Ode dne uplatnění daného stanoviska a připomínek MŽP bylo pořizovatelem a zpracovatelem 
Metropolitního plánu iniciováno úvodní jednání, které se konalo dne 11. dubna 2019 v sídle MŽP. 
Na tomto jednání byly předmětné stanovisko a připomínky MŽP rozděleny na 4 tematické okruhy 
(1. Ochrana půdy, 2. Koncepce a územní systém ekologické stability, 3. Zvláště chráněná území, 
4. Ochrana ovzduší a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území) a za účasti zástupců 
příslušných odborů MŽP byl dle těchto okruhů domluven postup pro sestavení jednotlivých 
pracovních skupin, které budou z hlediska svých kompetencí o vypořádání jednat. Zástupci 
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pořizovatele avizovali, že termíny a místa jednání dílčích pracovních skupin oznámí 
prostřednictvím pozvánek. Od té doby se uskutečnily pouze schůzky týkající se stanoviska MŽP 
k vyhodnocení vlivů Metropolitního plánu na udržitelný rozvoj území, resp. vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí (dále jen „vyhodnocení SEA“) a připomínek MŽP k Rozptylové studii – 
vyhodnocení vlivů na kvalitu ovzduší.

Dne 30. května 2019 se v sídle Magistrátu hlavního města Prahy uskutečnila pracovní schůzka se 
zástupci pořizovatele a se zpracovatelem vyhodnocení SEA (dále jen „zpracovatel“), na níž 
zástupci MŽP blíže vysvětlili své požadavky na dopracování vyhodnocení SEA na podkladě 
metodických doporučení a postupů. Zápis z této schůzky nebyl pořizován, neboť jejím účelem bylo 
především objasnit pořizovateli a zpracovateli důvody, proč je nutné vyhodnocení SEA dopracovat. 
Výsledkem jednání tedy byl závěr, že zpracovatel dané vyhodnocení SEA doplní dle vznesených 
požadavků, s čímž MŽP souhlasilo. S dopracovaným vyhodnocením SEA však ještě nebylo MŽP 
seznámeno, neboť Metropolitní plán stále doznává změn, například na základě jednání 
pořizovatele s jednotlivými městskými částmi hlavního města Prahy, a vyhodnocení SEA musí 
reflektovat jeho finální podobu. MŽP očekává, že výsledná podoba vyhodnocení SEA bude 
předmětem dohodovacího jednání. 

Schůzka týkající se připomínek MŽP k Rozptylové studii se uskutečnila dne 24. června 2019. 
Uplatněné připomínky byly akceptovány, resp. akceptovány částečně, přičemž MŽP s navrženým 
způsobem vypořádání souhlasilo. Zápis z této schůzky však pořizován nebyl, neboť jejím účelem 
bylo především objasnit pořizovateli důvody, proč je nutné Rozptylovou studii dopracovat. 

MŽP, podobně jako ostatní dotčené orgány, stále čeká na kompletní vyhodnocení výsledků 
projednání návrhu Metropolitního plánu a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území dle 
ustanovení § 51 stavebního zákona.

Ministerstvo ve věci poskytnutí všech záznamů z dohodovacích jednání vedených ve věci 
vypořádání výše uvedeného stanoviska Ministerstva životního prostředí mezi pořizovatelem, tj. 
Magistrátem hl. m. Prahy, odborem územního rozvoje, oddělením pořizování celoměstských 
dokumentací a Ministerstvem životního prostředí, odborem posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence, vydalo dne 10. června 2020, pod č. j. MZP/2020/130/497, rozhodnutí 
o částečném odepření zpřístupnění informací, které Vám bude doručeno prostřednictvím datové 
schránky.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR

podepsáno elektronicky
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