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současný územní plán - platí od 1999

nový územní plán
•příprava od 2007
•zadání schváleno 2008
•veřejné projednání konceptu 2009

změny současného územního plánu 
•průběžně od roku 2000 
•revize od 2004 (přes tisíc změn)
•významné změny od 2009



zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prague_dablice.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prague_dablice.jpg

příklad skládky – MČ Praha - Ďáblicepříklad skládky – MČ Praha - Ďáblice



foto: Jan Losenický, Jan Losenický, 
ArnikaArnika



zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1sti_Prahyhttp://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1sti_Prahy



příklad skládky Ďáblicepříklad skládky Ďáblice

 současný územní plán – nelze rozšířit skládku,  
uzavření 2012

 nový územní plán – 2 varianty konceptu: nelze 
rozšířit a s rozšířením skládkování až do 2025

 změny současného územního plánu - rozšíření 
skládkování až do 2025





„Celoměstsky významné změny II.“



jaká je platnost územního plánu?jaká je platnost územního plánu?

 současný územní plán – platnost do 2015

 nový územní plán – platnost od 2014? (2010)

 změny současného územního plánu – 
platnost od 2012?



koncept nového ÚPkoncept nového ÚP

 připomínky do 9. 12. 2009
 evidence ukončena 6. 5. 2010
 vyhodnoceno říjen 2011
 (původní harmonogram - srpen 2008)

 15 000 připomínek,  od 7 000 subjektů15 000 připomínek,  od 7 000 subjektů
 cca 30 zástupců, 17 000 podpisů / cca 30 zástupců, 17 000 podpisů / 

připomínekpřipomínek



jak probíhá pořizování (změn) územního jak probíhá pořizování (změn) územního 
plánu?plánu?

fáze: pořizuje/projektuje: schvaluje:
 
 zadání magistrát/ÚRM zastupitelstvo Prahy 

 (koncept) magistrát/ÚRM zastupitelstvo Prahy

 návrh magistrát/ÚRM zastupitelstvo Prahy

 zpráva  magistrát/ÚRM zastupitelstvo Prahy

 změna magistrát/ÚRM zastupitelstvo Prahy 



změny starého ÚPzměny starého ÚP



změny ÚP = poškození ŽPzměny ÚP = poškození ŽP
 zábor zeleně
 zábor ZPF
 zásah do krajiny
 zásah do zahrádkových kolonií
 zásah ZCHÚ
 zásah do ÚSES
 rozšíření zastavitelného území
 záplavové území
 nedoporučující/podmíněná
 SEA/VVURÚ
 stanoviska DOSS, projektanta, MČ



zkušenosti s projednávánímzkušenosti s projednáváním

 systém změn
 systém „vln“
 systém informování
 nepřehledný web
 malá publicita změnám
 systém pravomocí
 projednávání pro celou Prahu
 veřejná projednávání nedostupná, formální
 systém schvalování výborem a ZHMP



použito z:použito z: Černohous P., Šikola L.:  Černohous P., Šikola L.: Od územního plánování po stavební Od územního plánování po stavební 
povolení - povolení - kdy a jak se účastnit, Zelený kruh, Praha 2008kdy a jak se účastnit, Zelený kruh, Praha 2008



foto: Jan Losenický, ArnikaJan Losenický, Arnika

...aby na polích místo buráků nerostly paneláky!...aby na polích místo buráků nerostly paneláky!



děkuji za pozornost!děkuji za pozornost!

      lukas.matejka@arnika.org
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