
 

 

 

 

 

 

 

Síd lo :  Mar i ánské nám.  2 /2 ,  110  01   P raha 1  

Pracovi š t ě :  Mar i ánské nám.  2 /2 ,  110  01   P raha 1  

te l . :  Kontaktn í  cen t ru m:  1 2  444 ,  fax :  236  007  102 

e-mai l :  post a@praha .eu ,  ID DS:  48 ia97h  

 

 

   Datum 

   12.07.2016 

  

  

 

Věc: Zapojení veřejnosti do přípravy nového územního plánu 

 

 

 

Vážená paní starostko,  

vážený pane starosto,  

vážení radní, 

 

 

jsme v symbolické polovině přípravy nového územního plánu Prahy. Dosavadní průběh přípravy 

a konzultací nechci hodnotit, ale je zřejmé, že si z něj všechny zúčastněné strany odnášejí řadu 

cenných zkušeností. 

 

Protože je územní plán dohodou o území, pokračování v komunikaci a zlepšování její kvality je 

nezbytným předpokladem pro projednání a schválení územního plánu podle stavebního zákona. 

 

V tuto chvíli ve spolupráci s IPR připravujeme  

 

a) Harmonogram další přípravy nového územního plánu 

b) Plán zapojení veřejnosti do přípravy nového územního plánu nad rámec povinností 

vyplývajících ze stavebního zákona. 

 

Oboje bude připraveno k projednání v orgánech hlavního města do konce srpna 2016. 

 

Městské části v tomto kontextu vnímám jako klíčového partnera, který má možnosti, zkušenosti a 

znalosti potřebné ke komunikaci klíčových otázek budoucnosti územního rozvoje se svými 

obyvateli. Proto si Vás dovoluji oslovit se žádostí o spolupráci při komunikaci a participaci návrhu 

nového územního plánu. 
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S ohledem na rozsah a povahu územního plánu je zapojení městských částí nezastupitelné. Bez 

spolupráce s Vámi se nepodaří obyvatelům města doručit srozumitelné informace o tom, jak se 

v materiálu orientovat a jak nejlépe formulovat připomínky a námitky. 

 

Na adrese goo.gl/forms/pfTBNACHT9lPrjKh2 jsme pro Vás připravili elektronický formulář, 

jehož cílem je zjistit, jakou podporu Vám můžeme pro efektivní zapojení obyvatel městských částí 

zajistit ještě před začátkem projednávání návrhu Metropolitního plánu podle stavebního zákona. 

 

Po sběru Vašich podnětů navrhneme, jakým způsobem městským částem poskytnout podporu při 

čtení a komentování návrhu nového územního plánu. 

 

Vaše vyjádření posílejte do konce července 2016. 

 

 

 

S přátelským pozdravem 

 

 

 

 

 Petra Kolínská 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: Starostové a radní 57 městských částí hlavního města Prahy 
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