
 
 
 
 
 
 

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157 

1/2 E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h 

 

 Arnika – Centrum pro podporu občanů 
 Mgr. Václav Orcígr 
 Dělnická 13 
 170 00 Praha 7 

Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.: 
- / 06.04.2021 Mgr. Pavel Hasenkopf 
Č. j.: 236 004 689 
MHMP  461755/2021 Počet listů/příloh: 2 / 0 
Sp. zn.: Datum: 
S-MHMP  448519/2021  14.04.2021 
 
Částečná odpověď podle informačního zákona 
 
Vážení, 
 
 dopisem doručeným dne 6. dubna 2021 jste požádali odbor územního rozvoje 
Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „UZR MHMP“) o poskytnutí následujících informací 
„ohledně přípravy Metropolitního plánu (MPP) a aktualizace ZÚR:  
 

1. Aktuální verzi harmonogramu pořizování Metropolitního plánu a souběžného pořízení 
aktualizace ZÚR. 
 

2. Zápisů z dohodovacích jednání s těmi orgány, kde již tato jednání byla uzavřena (např. 
ministerstvo kultury), tj. existuje závěrečný protokol o výsledcích dohodovacích jednání.  
 

3. Poskytnutí těch závěrečných protokolů o výsledcích dohodovacích jednání, které již 
existují.  
 

4. Poskytnutí dohody s MŽP k VVURÚ, byla-li již uzavřena.“  

 
Vaší žádosti bylo přiděleno č.j. MHMP 448519/2021. 

 

I. 

 Pokud se týče Vašeho dotazu č. 1, již naším dopisem č.j. MHMP 26858/2021 ze dne 
11. ledna 2021 jsme Vám na obdobný dotaz odpověděli, že „stále platí harmonogram 
pořizování Metropolitního plánu schválený usnesením Rady hlavního města Prahy č. 798 ze dne 
11. 4. 2017; UZR MHMP není oprávněn měnit usnesení RHMP. Vzhledem k rozsahu stanovisek 
a připomínek k Metropolitnímu plánu a epidemiologické situaci se harmonogram bohužel 
nedaří dodržovat. Harmonogram je přístupný zde: 
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http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=1411792382462412021921790002462
41202189179253246241202189179250246241202189&id=450072 “. 
 
Na tom se nic nezměnilo, zastupitelstvo hl. m. Prahy (dále jen „ZHMP“) svým usnesením 
č. 25/15 ze dne 18. března 2021 pouze schválilo, že aktualizace zásad územního rozvoje č. 5 
(dále též jen „AZUR 5“) bude pořizována souběžně s novým územním, tzv. Metropolitním 
plánem, jehož případné schválení tuto aktualizaci vyvolává – bylo by absurdní schválit AZUR 5 
dříve než tzv. Metropolitní plán. Text zmíněného usnesení ZHMP včetně důvodové zprávy 
s přílohami je veřejně dostupný zde: 
 
http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=03807613514313809908907615314313
8099086076150143138099087076147143138099087&id=618683 
( https://www.praha.eu > vlevo nahoře „usnesení zastupitelstva“ > hledat podle čísla > zadat 
číslo usnesení 25/15 > z nabídky vybrat usnesení z 18. března 2021 ) 
 
Jak je patrné ze záznamu z jednání, byl na jednání zastupitelstva zastupitelům rozdán i materiál 
rady hl. m. Prahy o předpokládaném dalším časovém harmonogramu tohoto pořizování, tento 
dokument mohl mít jen čistě informativní, nezávazný charakter, další debata o něm se odehrává 
v politické rovině, tato debata zřejmě dosud nebyla ukončena a UZR MHMP její výsledek proto 
zatím sám nezná. Záznam z uvedeného jednání je veřejně dostupný zde:  
 
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/programy_a_za
pisy_zasedani/program_zapisy_zaznamy_zastupitelstva/x25_zasedani_zastupitelstva_hlavniho.
html  
( https://www.praha.eu > nahoře „O MĚSTĚ“ > Zastupitelstvo HMP > Programy a zápisy 
zasedání Zastupitelstva HMP > 25. zasedání … > detail ) 
 
 II. 
 
 Pokud se týče Vašich dotazů č. 2 – 4, bylo o nich dnešního dne vydáno rozhodnutí 
č.j. MHMP 461756/2021, kterým se tyto dotazy odmítají. Uvedené rozhodnutí Vám zasíláme 
souběžně. 
 
 S pozdravem 
 
Ing. Martin Čemus  
ředitel odboru územního rozvoje 
podepsáno elektronicky 
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