
Arnika – Centrum pro podporu občanů 

IČ: 709 472 61 

DIČ: CZ70947261 

bankovní účet: 240 011 79 79/2010 

FIO Praha 1, Senovážné nám. 

datová schránka: 3zhki2e 

 

Arnika – Centrum pro podporu občanů 
Dělnická 13, 170 00 Praha 7 

e-mail: cepo@arnika.org 

www.arnika.org/cepo 

tel./fax: 222 781 471, GSM: 774 406 825 
 

 

Vážená paní náměstkyně primátorky 
Petra Kolínská 
Mariánské náměstí 2 
110 00 Praha 1 
Staré Město 

    V Praze, dne 30. dubna 2018 

 
Věc: Komunikace veřejné správy s občany Prahy 

 
Vážená paní náměstkyně,  
 
minulý týden předal Institut plánování a rozvoje (IPR) návrh tzv. Metropolitního územního plánu 
jeho pořizovateli, tedy Magistrátu hlavního města Prahy. Jedná se o dlouho očekávanou událost, 
která zahájila období, ve kterém se s finálním návrhem seznamuje veřejnost a podle zákona k 
němu může vznášet připomínky.  
 
Ekologická organizace Arnika přípravu Metropolitního plánu dlouhodobě sleduje. Územnímu 
rozvoji Prahy jako celku se věnujeme déle než patnáct let, spolupracujeme s řadou místních 
občanských spolků a nezávislých odborníků. 
 
Od zahájení příprav Metropolitního plánu jsme komentovali jeho zcela novou metodiku i navržené 
formy regulace, upozorňovali na rizika a tlumočíme oprávněné obavy Pražanů, kteří se na nás 
obraceli a stále obracejí. Ať již byla forma komunikace jakákoli, Institut plánování a rozvoje naše 
komentáře odmítal. Pokud jsme se vůbec dočkali odpovědi, byli jsme odkázáni na podání 
připomínek právě v období, jež nedávno nastalo. 
 
Pro sestavení připomínek jsme oslovili širokou skupinu renomovaných expertů z oblastí 
architektury, práva, sociálních věd, i kolegy z neziskových a občanských organizací. V řadě 
případů jsme vycházeli také z externích odborných posudků Metropolitního plánu zadaných 
samotným IPR. 
 
Ve chvíli, kdy jsme zveřejnili naše první výhrady k Metropolitnímu plánu, se na nás sesypala vlna 
nevole a nenávistných komentářů z řad zaměstnanců Institutu. IPR nám vyhrožuje, že pokud náš 
příspěvek publikovaný na Facebooku nestáhneme či neupravíme, podá na nás žalobu. 
 
Takové jednání  městské instituce je zcela nepřijatelné. Úřad placený z veřejných rozpočtů, 
nemůže zastrašovat veřejnost, která má nyní podle zákona právo klást dotazy a vznášet 
připomínky.  
 
Územní plán je vždy kompromisem mezi zájmy soukromých vlastníků a developerů, potřebami 
města a očekáváním jeho obyvatel. Dojednat takovou společenskou shodu je možné pouze v 
atmosféře vzájemné důvěry. Proces přípravy musí být transparentní, otevřený a demokratický. 
Každý musí mít možnost se vyjádřit a každá připomínka musí být věcně vypořádána. Zatímco 
doba k podání připomínek je krátká, s novým územním plánem budeme všichni žít nejméně 
příštích dvacet let. 
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IPR je městskou firmou, kterou řídí Rada hlavního města Prahy - stejně jako třeba Technickou 
správu komunikací. Obracíme se proto na Vás, paní náměstkyně. Vyhrožování Pražanům 
kanceláří IPR považujeme za skandální a ohrožující celý proces připomínkování Metropolitního 
plánu. Nicméně pokud už k němu došlo, přáli bychom si, aby IPR žalobu na Arniku skutečně 
podal. Neudělali jsme nic protiprávního a jsme přesvědčeni, že je zapotřebí, aby o věci rozhodla 
nezávislá instituce. Žádáme Vás, abyste dohlédla na to, že IPR nezůstane pouze u výhrůžek, 
když už k nim přikročil, a žalobu skutečně podá. U soudu se jasně ukáže, zda někdo porušil 
zákon. 
 
Děkujeme mnohokrát za Vaši pozornost i věcné vypořádání naší prosby 
 
S upřímným pozdravem 
 

 

 
Mgr. Václav Orcígr 

Arnika - Centrum pro podporu občanů 
 


