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Metropolitní plán (MPP), návrh MPP ve společném jednání, informace a rekapitulace 

ve vztahu k MČ Praha 11 

Zpracoval ÚMČ Praha 11, odbor územního rozvoje dne 30.07.2018, vedoucí odboru Ing. arch. Miroslava 

Fišarová 

Obecné informace 

• 16.04.2018 - zveřejněn návrh MPP na webu pořizovatele Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru 

územního rozvoje (MHMP UZR) 

• 27.4.2018 - 31.7.2018 - výstava v CAMPu v sídle zpracovatele MPP, Institutu plánování 

a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha), Vyšehradská 51, Praha 2 

• 01.06.2018 - 27.07.2018 – průběžné každodenní konzultace s odborníky pořizovatele 

a zpracovatele na výstavě v CAMPu 

• 23.05., 13.06. a 28.06.2018 - série veřejných večerních přednášek v CAMPu pro veřejnost 

• 09.05., 22.05., 28.05.2018 - série školení pro zastupitele městských částí a zaměstnance 

úřadů v CAMPu  

• 02.05.2018 - 28.06.2018 - putování informačního kontejneru IPR Praha po pražských 

lokalitách  

• 11.06.2018 - 12.06.2018 – informační kontejner IPR Praha u OC Chodov s možností 

konzultace s odborníky zpracovatele  

• 11.06.2018 - zveřejnění veřejné vyhlášky s oznámením konání společného jednání 

s odborným výkladem pořizovatele (MHMP UZR) a zpracovatele (IPR Praha) 

• 27.06.2018 - konání společného jednání s odborným výkladem ve Střední hale 

Průmyslového paláce, Výstaviště 67, Praha 7 

• 26.07.2018 - konečný termín pro zaslání připomínek veřejnosti pořizovateli 

• 27.07.2018 - konečný termín pro zaslání připomínek městských částí pořizovateli 

 



2 
 

Ze strany vedení MČ Praha 11 a ÚMČ Praha 11 byly učiněny tyto kroky:  

• 05.02.2018 - OÚR informoval příslušné poradní orgány RMČ Praha 11 a ZMČ Praha 11, 

jichž by se problematika územního plánu mohla týkat, o nadcházejícím společném 

jednání  

• březen 2018 - na webových stránkách MČ Praha 11 v sekci Územní rozvoj a regenerace 

byly doplněny informace týkající se MPP ve vztahu k městské části Praha 11 a stále jsou 

průběžně aktualizovány 

• březen 2018 - článek v časopisu Klíč 03/2018 „Návrh MPP – informace k návrhu 

a společné jednání“ 

• 09.04.2018 - RMČ Praha 11 přijala usnesení č. 0410/13/R/2018 k předběžnému návrhu 

interního postupu k vyjádření městské části ve společném jednání  

• 16.04.2018 - OÚR požádal poradní orgány RMČ Praha 11 a ZMČ Praha 11 a příslušné 

odborné odbory ÚMČ Praha 11 o připomínky k návrhu MPP ve společném jednání 

• 19.04.2018 - ZMČ Praha 11 předložen k projednání materiál obsahující předběžný návrh 

interního postupu k vyjádření MČ Praha 11 ve společném jednání, zasedání přerušeno 

• 25.04.2018 - OÚR požádal zastupitelské kluby o připomínky k návrhu MPP ve společném 

jednání 

• 03.05.2018 - na pokračování zasedání schválilo ZMČ Praha 11 návrh interního postupu 

usnesením č. 0029/37/Z/2018, současně konstatovalo nesystémovost postupu 

pořizovatele  

• 14.05.2018 - usnesení ZMČ Praha 11 č. 0029/37/Z/2018 ze dne 03.05.2018 zasláno 

pořizovateli a radním hl. m. Prahy 

• květen 2018 - článek v časopisu Klíč 05/2018 „Návrh MPP – informace k návrhu 

a společné jednání“, pokračování 

• 16.05.2018 - aktualita na webu MČ Praha 11 „Metropolitní plán – pozvánka na výstavu“ 
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• 21.05.2018 -  aktualita na webu MČ Praha 11 „Metropolitní plán – prezentace návrhu 

a diskuze“ 

• červen 2018  - článek v časopisu Klíč 06/2018 „Návrh MPP – výřez hlavního výkresu 

s územím MČ Praha 11 pro společné jednání“ 

• 03.06.2018 - aktualita na webu MČ Praha 11 „Metropolitní plán – mobilní infostánek“ 

• 11.06.2018 - aktualita na webu MČ Praha 11“Metropolitní plán – oznámení o společném 

jednání a vystavení návrhu“ 

• 11.06.2018 – 12.06.2018 – informační kontejner IPR Praha u OC Chodov, celodenní účast 

zástupců OÚR 

• 12.06.2018 - RMČ Praha 11 přijala usnesení č. 0710/20/R/2018, jímž souhlasí 

s navrženými připomínkami MČ Praha 11 k návrhu MPP 

• 21.06.2018 - ZMČ Praha 11 předložen k projednání materiál obsahující připomínky 

k návrhu MPP ve společném jednání, zasedání přerušeno 

• 27.06.2018 – společné jednání s odborným výkladem ve Střední hale průmyslového 

paláce, Výstaviště 67, Praha 7, účast zástupců vedení MČ Praha 11 a zástupců 

ÚMČ Praha 11 

• 13.07.2018 – aktualita na webu MČ Praha 11 „Metropolitní plán – podávání připomínek“ 

• 19.07.2018 - na pokračování zasedání schválilo ZMČ Praha 11 připomínky MČ Praha 11 

k návrhu MPP ve společném jednání usnesením č. 0015/40/Z/2018 

• 20.07.2018 - usnesení ZMČ Praha 11 obsahující připomínky k návrhu MPP ve společném 

jednání zasláno ve lhůtě pořizovateli (všechny připomínky jsou označeny jako „zásadní“) 

• 20.07.2018 – aktualita na webu MČ Praha 11 „ZMČ schválilo připomínky k návrhu 

metropolitního plánu“ 

Připomínky k návrhu MPP ve společném jednání schválené ZMČ Praha 11 a ve lhůtě zaslané 

pořizovateli sestavil OÚR na podkladu: 

1) Poradních orgánů MČ Praha 11, které se vyjádřily (usnesením) na základě oslovení OÚR: 
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Kulturní komice RMČ Praha 11 (jednání dne 28.03.2018), Komise seniorů RMČ Praha 11 

(jednání dne 10.04.2018), Komise pro výchovu a vzdělávání RMČ Praha 11 (jednání 

dne 17.04.2018), Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ Praha 11 (jednání 

dne 24.04.2018), Komise pro životní prostředí RMČ Praha 11 (jednání 09.05.2018), Komise 

pro strategické územní plánování RMČ Praha 11 (jednání dne 10.05.2018) vč. připomínek 

prof. Ing. arch. Karla Maiera, CSc. 

2) Odborných odborů ÚMČ Praha 11, které se vyjádřily na základě oslovení OÚR: 

Odbor školství a kultury (vyjádření ze dne 14.05.2018), odbor životního prostředí (vyjádření 

ze dne 16.05.2018), odbor správy majetku – odd. dopravy a silniční správní úřad (vyjádření 

ze dne 21.05.2018). 

3) Odborníků oslovených radním pro územní rozvoj Ing. Stanislavem Urbánkem, CSc.: 

Ing. arch. Matyáš Sedlák, Ing. arch. Jan Sedlák, Ing. arch. Plicka Ivan, CSc. (z 05/2018). 

4) Zastupitelských klubů oslovených OÚR: 

Hnutí pro Prahu 11 (z 05/2018), TOP 09 (z 05/2018) 

5) Vlastní odbornosti a každodenní pracovní praxe, vč. individuálního jednání s občany, kteří 

o věc projevili zájem. 

Připomínky MČ Praha 11 k návrhu MPP ve společném jednání jsou zveřejněny na: 

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/strategicke-a-uzemni-

planovani/uzemni-plan/metropolitni-plan/projednavani-s-mc-praha-11.html. 

Důležité související odkazy: 

• http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan   

• http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uze

mni_planovani/metropolitni_plan/index.html 

• http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska/index.html 

• http://praha.camp/ 

• https://www.praha11.cz/cs/uredni-deska.html 

• https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/strategicke-a-uzemni-

planovani/uzemni-plan/metropolitni-plan/    




