
  Územní plán a Praha 6 

   jaká je situace? 



 



Rekapitulace 

2000: platí současný územní plán 

2009: Koncept nového územního plánu 

• 42 000 připomínek 

• 32 zástupců veřejnosti / 18 000 podpisů 
 

  2010: komunální volby  
 

2012: Koncept zrušen 

schválena příprava Metropolitního plánu (MUP) 

?? harmonogram přípravy neznámý 



Metropolitní plán (MUP) 

• Nic není na stole: nelze hodnotit 

• Známe jen základní obrysy 

• Proces není o moc otevřenější než dříve 

• Tým zpracovatelů nedůvěryhodný 

 

Kolem MUP je mnoho mlhy, žádný dokument není.  

Co se ale skutečně stalo? Jen negativní kroky: 

• Praha chtěla dosáhnout zrušení ZUR 

• Dosáhla oddálení termínu na rok 2020 



Metropolitní plán 

• Zjednodušení legendy (4 barvy) 

• Obecnější, méně regulace 

• Větší měřítko (neřeší „detaily“) 

• Počítá s regulačními plány území 

• Zvýší pravomoc stavebních úřadů 

 



 



Instituce kolem MUP 

• Odbor územního plánu MHMP  

• Útvar rozvoje města (URM) 

• Kancelář územního plánu (Koucký + 5)  

• Kancelář veřejného prostoru 

• Výbor územního rozvoje 

• Komise pro územní plán a jeho změny 

• Metropolitní ozvučná deska (ozvucnadeska.cz) 

http://www.mozd.cz/


Schvalovací proces 

• Zadání 

– Veřejné připomínkování 

– Schválení zastupitelstvem 

• Koncept 

– Veřejné připomínkování 

– Schválení zastupitelstvem 

• Návrh  

– Veřejné připomínkování 

– Schválení zastupitelstvem 

Metropolitní plán nelze stihnout do 

konce volebního období (<2 roky) 



Právní stav a čas 

• Platný územní plán: 2000 – 2020 

 

  2014: komunální volby  

 

Co se stane v roce 2015? 

• Nový územní plán nebude hotov 

• Starý plán nevyhovuje ani dnes 

 

O rozvoji Prahy budou rozhodovat změny, výjimky. 



 



Změny územního plánu 

• Politika „vyčistit stůl od Béma“ 

• Všechny změny se budou projednávat 

• Celkem možná více než 500 (!) záměrů 

• Hlasuje se jednotlivě 

 

Postup: 

komise pro ÚP  výbor územního rozvoje 

 rada  zastupitelstvo 



Změny územního plánu 

• Vlna 06 

• Vlna 07 

• Celoměstsky významné změny I. 

• Celoměstsky významné změny II. 

• Celoměstsky významné změny III. 

• Celoměstsky významné změny IV. 



 



Změny: zkušenost 

NEGATIVNÍ: 

• Strnadovo zahradnictví (Vokovice) 

• Dispečink Blanky (Břevnov) 

• Papírny u Stromovky (Bubeneč) 

POZITIVNÍ: 

• Mrazírny Sedlec 

NEVÍME: 

• Bytové domy Červený Vrch 



 



Vyrůstají nové problémy 

• Autobusový terminál Veleslavín 

• „Dostavba“ Vítězného náměstí 

• Demolice vil na Hanspaulce a Babě 

 

Evergreen:  

Nová dráha letiště Ruzyně 

 



Vlna změn IV. 



Co může radnice Prahy 6 

• Podněty ke změnám územního plánu 

• Stanovisko ke změnám 

• Podněty pro nový územní plán 

• Informovat občany 

• Připravit nebo si vyžádat regulační plány 

• Starostka je zastupitelkou Prahy 

 

Územní plán schvaluje zastupitelstvo Prahy 



Co můžeme udělat my? 

• Seznámit se s územním plánem 

• Vystupovat na výboru pro územní plán 

• Vystupovat na jednání zastupitelstva P6 

• Vystoupit na jednání zastupitelstva Prahy 

• Vystupovat na veřejných projednáních 

• Zmocnit zástupce veřejnosti 

• Požadovat regulační plány 

 



Regulační plán 

• Řídí se stavebním zákonem 

• Řeší dílčí území (např. Vítězné náměstí) 

• Stanoví detaily výstavby 

– Výška budov 

– Architektura 

– Řešení uličního prostoru 

– Provedení fasád 

• Schvaluje zastupitelstvo Prahy 



Využívejme soudy 

• Na Vyhlídce: soud zrušil změnu územního plánu 

(zástavba zeleně bytovkami) 

• Málo lidí se soudí, přestože šance uspět je velká 

 





. 

 



 



Praha – město pro život 

Více informací: 

www.arnika.org/uzemni-plan 
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