
UNIVERZITA KARLOVA 

Přírodovědecká fakulta  

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 

 

Studijní program: Geografie (bakalářské studium) 

Studijní obor: Sociální geografie a geoinformatika 

 

 
             

Kristýna Drápelová 

 

ANALÝZA STANOVISEK MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY 

K METROPOLITINÍMU PLÁNU 

STATEMENTS ANALYSIS OF THE MUNICIPAL DISTRICTS TO THE PRAGUE 

METROPOLITAN PLAN 

 

Bakalářská práce 

 

Vedoucí práce: RNDr. Radim Perlín, Ph.D. 

 

Praha, 2019 

Charles University 

Faculty of Science 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem předloženou závěrečnou práci zpracovala samostatně a že jsem uvedla 

všechny použité zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla použita k získání 

jiného nebo stejného akademického titulu. 

 

 

V Praze, dne 31. července 2019 

             

 

Kristýna Drápelová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

 

Na tomto místě bych ráda poděkovala především vedoucímu mé bakalářské práce RNDr. 

Radimu Perlínovi, PhD za jeho čas, připomínky, ochotu a trpělivost během zpracování této 

práce. Dále mé poděkování patří celé rodině, zvláště pak mým rodičům a sestře, kteří mi byli 

velkou oporou v průběhu celého studia.   



 

Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce se zabývá  Metropolitním plánem Prahy, zejména pak jednotlivými 

připomínkami, které byly podané z řad  městských částí Prahy.  V teoretickém úvodu se 

práce zabývá širším konceptem územního plánování a jednotlivými přístupy k němu, 

zároveň také ukotvením celého konceptu v evropských souvislostech. Dále pak rozebírá 

organizaci veřejné správy a její čtyři typy, a to zejména proto, že uspořádání veřejné správy 

následně ovlivňuje i proces tvorby územního plánu. Druhá část práce je věnována samotné 

analýze připomínek. Jednotlivé připomínky jsou zařazeny celkem do sedmi kategorií, které 

průřezově pokrývají téměř všechna témata územního rozvoje. Dále práce vyhodnocuje 

jednotlivé kategorie a předkládá závěry plynoucí z provedené analýzy.  

 

Klíčová slova:  územní plán, veřejná správa, projednávání, metropolitní plán, aktéři 

 

Abstract  

 

The bachelor thesis focuses mainly on the Metropolitan plan- the spatial plan of the capital 

city Prague. Especially, it deals with the statements from the municipal districts of Prague 

to the Metropolitan plan. In the theoretical introduction the broader concept of spatial 

planning and several approaches to it are explained. Further on, the thesis explains the 

organization of the public administration system and its four types and the connection 

between it, mainly because it is very important in the whole process of spatial planning. The 

second part of the thesis pays attention to the analysis of the municipal district. Individual 

statements are sorted into seven different categories, which covers mostly all of the topics 

of the territorial development. Additionally, there is the evaluation of each statement’s 

category and the final summary of the work.  

 

Key words: spatial plan, public administration, public hearing, Metropolitan plan, actors 
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1 Úvod 

 

Územní plán obce je nejdůležitější rozvojový dokument, který je nejčastěji používaným 

typem Územně plánovací dokumentace. Důležitost tohoto dokumentu je zřejmá i z nařízení 

zákona 183/2006 Sb., ve kterém je stanoveno, že každá obec do konce roku 2020 pořídí, 

popř. změní již existující územní plán podle nově platné legislativy. Díky tomuto zákonu a 

také faktu, že současný pražský územní plán platí již bezmála 20 let a vnímání prostoru i 

potřeby obyvatel se během této doby výrazně proměnily, začal se v roce 2012 tvořit plán 

nový- Metropolitní plán Prahy (MPP).  

Tvorby nového územního plánu hlavního města se ujal jako zpracovatel Institut 

plánování a rozvoje (IPR) a vedení Kanceláře Metropolitního plánu se ujal prof. Ing. arch. 

Roman Koucký se svým týmem. Podle týmu této kanceláře bude v Metropolitním plánu 

Praha vnímána jako město, které je krásné v krajině, je to město kulturní, prosperující a živé, 

do kterého se budou návštěvníci rádi vracet a současně to je město, které je příjemným 

místem pro kvalitní život všech generací (Duch plánu 2013). 

Cílem této bakalářské práce je kategorizovat a zhodnotit stanoviska orgánů 

samosprávy v Praze, tedy vyhodnocení postojů jednotlivých městských částí k nově 

vzniklému územnímu plánu Prahy, resp. jeho návrhu. Tento dokument, návrh 

Metropolitního plánu Prahy, vyšel v první polovině roku 2018 a byl vystaven veřejnosti 

k jeho prostudování. Po bližším prostudování plánu vyšlo najevo, že zvolená taktika týmu 

Kanceláře Metropolitního plánu, a sice taková, že se celý dokument tvořil tzv. pod pokličkou 

a veřejnost neměla téměř žádnou možnost do procesu zasahovat, nebyla zcela šťastně 

zvolená. Ukázalo se, že MPP má několik nedostatků a městské části, dotčené orgány státní 

správy, další organizace, podnikatelé i veřejnost podávají připomínky v hojném počtu.  

Dalším cílem je zevrubná analýza obsahu jednotlivých stanovisek městských částí a 

hlavní důraz je kladen na jejich kategorizaci. V práci jsou jednotlivé kategorie detailně 

popsané a zároveň je vysvětleno, podle kterých kritérií byly jednotlivé připomínky do těchto 

kategorií zařazeny a jakými faktory jsou ovlivňovány. Hlavním domněnkou je, že se 

jednotlivé připomínky budou lišit podle velikosti a polohy konkrétních městských částí, a to 

za logického předpokladu, že čím větší území, tím více bude městská část s MPP 

nesouhlasit.  Na základě tohoto předpokladu jsem si položila následující otázku: 
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„Jsou charakter a zaměření jednotlivých připomínek ovlivněny blízkostí městské části 

k centru a její velikostí?“ 

Prezentovaná bakalářská práce je členěná do pěti kapitol. V první kapitole je 

představen úvod, kde je uvedena důležitost existence obecně územního plánu, konktrétně 

pak plánu Metropolitního. Zároveň je v této části stanovena otázka k výzkumu a cíle celé 

této bakalářské práce. Druhá část práce představuje teoretický vstup do problematiky 

územního plánování, jeho pojetí v Evropě a v Česku, zároveň je zde představena organizace 

veřejné správy a její druhy, které jsou detailně popsané.  

Třetí část této práce je věnována podrobnému popisu Metropolitního plánu Prahy. 

V této kapitole je nabídnut pohled na průběh procesu vzniku MPP, jsou zde vyzdvihnuty  

problémy s jeho vznikem a také jak se připravovaný plán liší od toho současného. Čtvrtá 

kapitola je popisuje metodiku, která byla v rámci práce použita a jak bylo dosaženo 

výsledků. V páté části práce jsou vylíčeny jednotlivé výsledky, ke kterým během analýzy 

došlo. Jsou tu dopodrobna popsané jednotlivé kategorie, do kterých byly připomínky 

začleněny. Konec kapitoly je věnován celkovému zhodnocení připomínek a vzájemnému 

porovnání jednotlivých kategorií. Závěrečná část práce nabízí shrnutí dosažených poznatků 

a výsledků, zároveň je zde diskutována možnost dalšího studování této problematiky.  
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2 Územní plánování 

 

Územní plánování je velmi rozmanitá disciplína, která se ve světě liší ať už přístupy k ní, 

používanou terminologií či postoji orgánů státní správy a legislativou dané země. Územní 

plánování samo o sobě je produktem spojení věd technických, přírodních a sociálních, tím 

pádem lze tedy říci, že územní plánování má mezioborový charakter a k jeho tvorbě je 

zapotřebí odborníků z řad různých profesí (Kubeš, Perlín 1999). 

Územní plánování se dá definovat několika variantami, které záleží na výše zmíněných 

faktorech. Definice podle Kubeše a Perlína (1999) říká, že územní plánování je technická 

disciplína, která popisuje přípravu, projednání a schvalování dokumentů územního rozvoje, 

souhrnně řeší funkci využití území a vytváří předpoklady k souladu přírodních, civilizačních 

a kulturních hodnot v území. Jehlík (2014) udává, že do obecné definice je potřeba zasadit i 

strategickou, regulativní a rozhodovací rovinu. Tyto roviny, které dohromady obsahují jak 

urbanistické koncepce, usměrňování a samotné územní řízení, jsou v samotném územním 

plánování mnohdy opomíjené. Podle Newmana a Thornleyho (2011) je velkým problémem, 

že mnohé plánovací systémy ve světě nejsou připravené na to čelit různým požadavkům 

nového tisíciletí, které jsou kladeny na rozvoj a vývoj město. Současně autoři apelují na to, 

že je potřeba, aby se plánování stalo národní prioritou.  

Historie územního plánování sahá už do starověku, kdy se začala formovat jednotlivá 

územní rozhodnutí o koncepci města, silnic, apod. V této době se poprvé začaly řešit první 

regulativy, které měly vymezovat veřejné prostory, hřbitovy, společné cesty, apod. Od druhé 

poloviny 20. století je přístup k územnímu plánování velmi liberální a města se začala 

nekontrolovatelně rozšiřovat a rozmáhat a na jejich kraji se začala stavět velká panelová 

sídliště. Dnes fungující územní plánování představuje hlavní nástroj v rozhodování o využití 

území a rozvoji (Perlín 2018).  
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2.1 Přístupy k územnímu plánování 

 

Podle Perlína (2018) lze územní plán vnímat dvěma způsoby. Prvním úhlem pohledu 

je územní plán jakožto nástroj regulace, druhým pak nazírání na územní plán jako na dohodu 

o využití území. 

Berke (2002) uvádí, že přístup, který spíše reguluje území, tvoří poučené osoby 

(urbanisté), kteří si jasně definují své záměry, objektivně posoudí a vyhodnotí cíle, které je 

potřeba dodržet, aby došlo k dalšímu vývoji území a následně stanoví různé alternativní 

řešení, díky kterým je možné vývoje dosáhnout za co nejmenších nákladů. Podle Matlanda 

(1995) model TOP-DOWN naprosto upozaďuje důležitost diskuze, která by měla předcházet 

samotnému procesu rozhodnutí, což může figurovat jako důvod ke kritice tohoto modelu. 

Tento model také naprosto vylučuje roli veřejnosti, zejména z důvodu přesvědčení 

samotných urbanistů o jejich důležitosti v celém procesu. Urbanisté sami sebe považovali 

za nejvíce poučené co se plánování týče, protože si byli jisti, že ostatní odborníci, popř. 

politici  nebo představitelé veřejnosti nemají tak rozsáhlý a systematický pohled na věc, jako 

právě urbanisté. Tento regulační přístup bere územní plán jako nástroj regulace, kde se 

prosazují zejména koncepty typu TOP-DOWN. To vede nejprve ke zpracování celého 

návrhu a až poté následnému projednávání s veřejností. Zde ale chybí jakákoliv diskuze 

s veřejností o cílech a principech konkrétního dokumentu, což logicky dospěje až do fáze, 

kdy je veřejnost v procesu naprosto nečinná (Perlín 2018). Zásadní chybou tohoto modelu 

je podle Sabatiera (1986) je fakt, že model TOP-DOWN je mnohdy velmi náročné použít 

v situaci, kdy naprosto chybí dominantní politická strana a figuruje zde mnoho aktérů a 

vládních směrnic, přičemž ale žádný z nich není nadřazený. 

Vzhledem ke stále narůstající důležitosti jedince a jeho práv, dochází podle Berkeho 

(2002) k postupnému nahrazování regulačního přístupu přístupem více participativním. 

Tento přístup umožnil urbanistům mimo jiné i bližší pochopení městské struktury skrze jeho 

obyvatele a také prostor pro vytvoření plánů, které budou více orientovány na skupiny lidí, 

žijících v určité lokalitě. Naopak od výše zmíněného regulačního přístupu, tento více 

participativní přístup se dá vyložit konceptem BOTTOM- UP, při kterém ze všeho nejdříve 

dochází k debatě lokálních zástupců, veřejnosti a ostatních aktérů, kteří se podílejí na rozvoji 

daného území. Na prvním místě je tedy snaha o nalezení shody, co se rozvoje území týče 

(Perlín 2018). 
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Oba výše vysvětlené přístupy k územnímu plánování mají své výhody i nevýhody. 

Zatímco BOTTOM-UP by se měl spíše využívat zejména na lokální úrovni, TOP-DOWN 

se hodí lépe pro potřeby krajů či celého státu, spíše než menších celků. Při posuzování 

významnosti modelů by nemělo dojít k závěru, že přístup BOTTOM-UP je méně důležitý 

vzhledem k tomu, kde je lepší ho využívat. Na oba přístupy by se správně mělo nahlížet jako 

na rovnocenné, přičemž je výhodnější pro společnost použít každý na jiné měřítkové úrovni 

(Pissourios 2014). V praktickém použití je zřetelné, že mnozí autoři využívají alespoň 

částečně obou přístupů a jen sporadicky lze mluvit o využití pouze konceptu Top – Down 

nebo naopak Bottom – Up. V tabulce 1 vidíme shrnutí výše zmíněného. 

Zdroj: upraveno a zkráceno podle Perlín 2018 

 

2.2 Evropské přístupy k územnímu plánování 

 

Na území Evropské unie se jednotlivé pojetí územního plánování liší. Ať už se jedná 

o pojmenování dokumentu, který my známe pod pojmem územní plán (v anglosaských 

zemích je nazývá master plan, v Nizozemsku structure plan, popř. v Irsku development 

plan, apod.) a nebo o samotnou strukturu dokumentů. V některých zemích EU jsou tzv. 

národní dokumenty, dále pak regionální dokumenty, které jsou připravované regiony, popř. 

lokální dokumenty, které se v přípravě liší ve velikosti municipalit (Perlín 2018) 

název regulační přístup participativní přístup 

teoretické ukotvení institucionální teorie sociální kapitál, government 

cíl řízení a regulace rozvoje  hledání shody a konceptu rozvoje 

proces TOP-DOWN, podřízenost 

vyšším dokumentům 

BOTTOM-UP, podřízenost vyšším 

koncepcím 

postup projednání dokument-> projednání-> 

opravený dokument 

jednání-> dokument 

výsledek ÚP regulace rozvoje koncepce rozvoje 

charakteristika přesný, exaktní, konkrétní obecnější, rámcový 

role veřejnosti pasivní- nečitelný, neznámý 

a nesrozumitelný dokument 

aktivní- známý a snadněji 

vymahatelný dokument 

rozhodování podle 

ÚP 

jasné, předvídatelné, ano-ne vliv lidského faktoru, nutnost dalších 

doplňujících dokumentů- např. 

regulační plány 

Tabulka 1- Rozdíly mezi přístupy k územnímu plánování. 
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V Evropě je celé pojetí územního plánová značně rozdílné. Vidíme to na koncepci 

jednotlivých dokumentů, které se liší svým uspořádáním i uplatněním v každé zemi. Rozdíly 

plynou i z uspořádání centra moci, povahy právního systému, rolí soukromého sektoru, 

apod. Velmi důležitým faktorem je rozdělení moci, resp. do jaké míry je centralizována. 

Například v Rakousku nebo Německu má značnou autonomii regionální úroveň, kam jsou 

prostřednictvím federálního systému státní správy vysílány určité pravomoci (ÚÚR 2000). 

Základními tradicemi, kterými se řídí územní plánování v Evropě jsou:  

• regionálně ekonomický přístup k plánování, který funguje zejména v Francii 

nebo Portugalsku 

o zde se jedná zejména o naplnění stanovených ekonomických cílů, silný 

vliv regionální vlády 

• komplexní integrovaný přístup, tento přístup je především ve skandinávských 

zemích 

o zde je územní plánování podrobeno silné hierarchii plánů, která sahá 

od národní až po místní úroveň 

• řízení využití území, které je typické zejména pro Velkou Británii 

o jedná se zejména o propojení územního a strategického plánování na 

lokální úrovni 

• tradice urbanismu, kterou vyznávají středomořské země  

o největší důraz je kladen na ochranu kulturních památek a 

architektonického dědictví 

   (Upraveno podle ÚÚR 2000) 

 

2.3 Územní plánování v České republice 

 

Územní plánování v České republice je legislativně ukotveno zákonem 183/2006 Sb., 

ve kterém jsou jasně vymezeny cíle a úkoly územního plánování, následně i nástroje a 

orgány územního plánování. V tomto zákonu jsou jasně dány úkoly a cíle, vlivy na 

udržitelný rozvoj a životní prostředí a zároveň také ustanovuje předpoklady pro výstavbu, 

veřejnou infrastrukturu a veřejnou zeleň. V Česku slouží zákonné ustanovení územního 

plánování k jeho odlišení se od strategického plánování (Zákon 183/2006 Sb.). 
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Kubeš a Perlín (1999) uvádějí, že jeden z nejdůležitějších cílů územního plánování je 

optimální využití území. Na toto nejvhodnější využití je třeba nahlížet z více hledisek. Je 

zde potřeba brát v potaz komunitu lidí, která konkrétní území obývá, cíle je zapotřebí klást 

i z hlediska ekonomických aktivit, které v určitém území probíhají a v neposlední řadě je 

nezbytné zvážit i nutnost ochrany životního prostředí.  Podle zákona 183/2006 Sb. se mezi 

nejdůležitější cíle územního plánování řadí: 

• vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území 

• zajišťovat předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním 

řešením účelného využití území 

• chránit ve veřejném zájmu a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 

území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. 

• možnost na nezastavitelných pozemcích výjimečně umísťovat technickou 

infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání. 

• koordinovat veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti 

ovlivňující rozvoj území. 

(Zkráceno podle zák. 183/2006 Sb.) 

Zákonem vymezené nástroje územního plánování jsou územně plánovací podklady 

(ÚPP) a územně plánovací dokumentace (ÚPD. Podle Kubeše a Perlína (1999) jsou ÚPP 

nezávazným dokumentem, který se zabývá zejména řešením jednotlivých urbanistických a 

architektonických problémů v obci. Tento dokument je pořizován orgánem státní správy 

(např. pověřený obecní úřad), zůstává bez projednání a nepodléhá projednání ani s obcemi, 

pro které platí. 

Územně plánovací dokumentace je naopak dokument, jež má závaznou povahu. Jedná 

se o dokument, který uceleně řeší územní a udržitelný rozvoj území, na jehož vzniku se 

podílí velké množství odborníků. Tyto dokumenty mají jasně danou strukturu a postup 

projednání. Role jednotlivých účastníků řízení je těmito dokumenty také jasně vymezena. 

Mezi ÚPD patří Zásady územního rozvoje kraje, nejzásadnějšími dokumenty jsou však 

územní a regulační plán obce (Perlín 2018).  Na celostátní úrovni a mimo kategorii ÚPD pak 

stojí Politika územního rozvoje,  Zde platí, že hierarchicky výše postavený druh dokumentu 

je závazný pro všechny dokumenty nižší. Podle analýzy občanského sdružení Arnika 

(2014a) „musejí být všechny typy územních plánů v souladu.“ To tedy znamená, že vše, co 
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je vymezeno v politice územního rozvoje musí být rozpracováno v zásadách územního 

rozvoje, a podrobně se promítnout do územního a případně i regulačního plánu.  

  

Obrázek 1- Hierarchie územního plánování v České republice, příklad hlavního města Prahy 

Stavební úřad městské části 

Prahy 

Územní rozhodnutí 

 

Stavební povolení 

Pražské zastupitelstvo 

Politika územního rozvoje Vláda 

Zásady územního rozvoje 

 

Územní plán 

 

Regulační plán 

Zdroj: Zahumenská (2015), vlastní zpracování 
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2.4 Organizace veřejné správy 

 

Postup pořizování a projednávání územního plánu je determinován strukturou a 

organizací veřejné správy. V dnešní době prochází organizace veřejné správy velkými 

změnami. Globalizace, snaha o decentralizaci moci, problémy jednotlivých politik, které se 

snaží soustředit spíše na globální sféru než na lokální problémy, to jsou všechno faktory, 

které stojí za nespočtem změn ve veřejné správě. V této kapitole bude vysvětlený teoretický 

rámec jednotlivých pojetí organizace státní správy, jako je Old Public Administration 

(OPA), New Public Management (NPM), New Public Governance (NPG) a také New Public 

Service (NPS).  

 

2.4.1 Old Public Administration (OPA) 

 

Koncept Old public administration (OPA)  je založený na modelu TOP-DOWN, a sice 

že veškeré dění je iniciováno vyššími autoritami, popř. samotnou vládou. Vliv občanů na 

jakákoliv rozhodnutí je minimální, řízení veřejné správy je striktně hierarchizované a velmi 

centralizované (Perlín 2016). 

OPA je koncept, který byl prosazován po skoro celé 20. století a začal být nahrazován 

více demokratickými systémy na počátku 80. let 20. století. Klíčové pro tento koncept je 

oddělení politiky a administrativy. Veřejná správa v duchu tohoto konceptu řeší nebo 

integruje do postupně rozšiřujícího portfolia činností, jednotlivé procesy se v rámci 

očekávané spravedlnosti a  složitého projednávání byrokratizují, postupně narůstá rozsah 

administrativy která je tím pádem stále méně efektivní. Velkou roli hraje také byrokracie a 

její přísná hierarchie, jež je založená na principu meritokracie, čili oceňování na základě 

schopností a dovedností jedince. Tento koncept organizace státní správy funguje například 

v Singapuru (Osbourne 2006). 

Jak už bylo zmíněno, občané v tomto procesu nemají takřka žádnou roli a možnost 

vyjádření se. To se ovšem s narůstající mírou demokracie a svobody jedince výrazně 

neslučovalo. Díky tomu je tento koncept v dnešní společnosti spíše neudržitelný a při jeho 

praktikování by mohla společnost postupně ztrácet demokratické principy.  
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2.4.2 New Public Management (NPM) 

 

Tento koncept organizace veřejné správy přímo reaguje na kritiku výše zmíněného 

OPA a jeho nedostatky. Osbourne (2006) shrnul klíčové body tohoto konceptu. Podle něj je 

potřeba si brát příklad více ze soukromého sektoru a zvýšit efektivnost výkonu veřejné 

správy a tím pádem více omezit činnost veřejné správy. Osbourne dále upozorňuje na 

potřebu soustředit se na vedoucí podnikatele a jejich řízení  a v neposlední řadě také na 

členění veřejných služeb na jejich nejzákladnější jednotky, u kterých se dá dále soustředit 

na jejich náklady, zejména pak na jejich snížení. Toto všechno má pak vést k méně 

ovlivnitelnému systému organizace veřejné správy. 

Robinson (2015) uvádí, že tato forma organizace veřejné správy se začala projevovat 

již na začátku 80. let 20. století a to především v UK, na Novém Zélandu, v USA a 

Skandinávii. Implementace tohoto konceptu vedla k velké změně především ve veřejném 

sektoru, zejména pak v jádrových a neziskových organizací. O zavedení tohoto systému se 

pokoušely také některé země, které nepatří do společenství OECD1, mnohdy tomu docházelo 

v souvislosti s reformou veřejného sektoru za pomoci mezinárodních agentur, výsledky však 

nebyly uspokojivé (Pollitt and Bourkhaert 2004, cit. v Robinson 2015, s. 8). 

Na rozdíl od OPA je NPM zaměřen především na ekonomické hodnocení výkonu 

veřejné správy, která přesouvá část rozhodování a tím i odpovědnosti na podnikatelské 

subjekty. NPM se soustředí zejména na snahu o decentralizaci moci, dosažení 

podnikatelských cílů a celkové „zúžení“ vládní moci (Denhardt, Denhardt (2000). Podle 

Perlína (2016) jde spíše o systém, který opět víceméně vylučuje roli veřejnosti, protože se 

až moc soustředí na samotné firmy a podnikatele, kteří však nemusejí vždy jednat v souladu 

s občanskými potřebami. 

  

                                                 

1 OECD- Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.  
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2.4.3 New Public Governance (NPG) 

 

Tento přístup reaguje na dva výše zmíněné změnou pojetí role veřejnosti. NPG je 

založený především na principu BOTTOM-UP, kde hlavní roli hrají občané, jejich názory a 

veřejná správa zastává roli pouze jednoho z aktérů. Vzhledem k faktu, že do procesu 

rozhodování vstupuje mnohdy i více aktérů, je celý proces rozhodování v konkrétní věci 

značně nepředvídatelný (Bourgon 2007). 

Podle Osbourna (2006) tento koncept reaguje velmi kriticky na předešlé dva systémy 

organizace státní správy.  Nejvíce se od OPA liší svým pojetím role byrokracie v celém 

procesu, stejně tak se od NPM odlišuje pojetím důležitosti soukromých aktérů. Definice 

systému NPG se liší podle autorů a jejich pojetí, Osbourne tento koncept definuje jako 

princip společného partnerství, který je postaven zejména na vzájemné spolupráci a důvěře 

jednotlivých aktérů. Jedním z hlavních rysů tohoto konceptu je fakt, že vláda již není ve 

středu všeho dění a nemá mnoho rozhodovacích pravomocí (Denhardt, Denhardt 2000). 

Ke správnému pochopení NPG je potřeba zmínit ještě tzv. governance capacity. Podle 

Perlína (2016) je kapacita vládnout „schopnost aktérů definovat obsah veřejných statků a 

tvarovat, sociální, ekonomické a politické procesy tak, aby definované veřejné statky byly i 

zajištěny“. Tuto „kapacitu vládnout“ lze rozdělit na kapacitu veřejného a soukromého 

sektoru. Oba sektory se podílí na poskytování určitých služeb a zboží na mezinárodních 

trzích, záleží však na tom, v jaké míře a jak spolu veřejné a soukromé sektory spolupracují. 

Pro lepší pochopení vzájemné spolupráce poslouží tabulka 2. 

Zdroj: Knill, Lehmkuhl (2000) 

 

Tabulka 2- Čtyři ideální typy postavení veřejného a soukromého sektoru 
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2.4.4 New Public Service (NPS) 

 

New Public Service přímo navazuje na koncept NPG a ještě ho více rozšiřuje. Reaguje 

na výše zmíněné koncepty tak, že vyzdvihuje roli společnosti i samotných občanů, kteří by 

měli podle systému NPS uprostřed zájmu veřejné správy. Zcela kontrastně pak reaguje 

zejména na NPM, kde v popředí stály zejména soukromé podnikatelské firmy (Robinson 

2015). 

Jedná se o zcela demokratickou formu organizace veřejné správy, kde dochází 

k dialogu o sdílených hodnotách. Podle Denhardt, Denhardt (2000)  je důležitou myšlenkou 

tohoto celého přístupu „raději sloužit, než řídit“. Tímto se diametrálně odlišuje od konceptu 

OPA, kde v hlavní roli bylo právě řízení společnosti shora. Dále se koncept NPS opírá také 

o to, že veřejný zájem je cíl a ne pouze vedlejší zájem, proto je potřeba, aby se veřejná sféra 

zajímala zejména o naplnění těchto potřeb. V neposlední řadě poukazují autoři článku také 

na fakt, že je potřeba cenit si lidí samotných, a ne pouze práce, kterou jsou schopni vykonat.  

Perlín (2016) poukazuje na fakt, že tento systém organizace veřejné správy je až 

utopický. Jedná se koncept, kde se předpokládá, že se jedinec bude chovat v zájmu celé 

společnosti a podřizovat své chování v její prospěch. Mnohdy se však názory a přesvědčení 

jedinců velmi liší od názorů vyznávaných ve společnosti, proto se nedá stoprocentně 

předpokládat, že se kvůli tomu budou jednotlivci vzdávat svých hodnot, jež vyznávají.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Hauschke (2017) 

  

Obrázek 2- Způsob komunikace mezi veřejnou správou a občany 
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2.5  Územní plán 

 

Stejně jako u konceptu územního plánování je u vymezení pojmu územní plán mnoho 

různých definicí a ne všechny se shodují. Obecně vzato se však dá územní plán definovat 

jako rozvojový dokument, který stanovuje koncepci území. Podle Maiera (2004) je potřeba 

územní plán rozdělit na územní plán velkého celku, který se týká více obcí najednou, 

zpravidla přesahuje velikost okresu, a na územní plán obce, který je zpracován pro konkrétní 

území obce, popř. statutárního města. Samotný územní plán obce pak řeší základní 

rozvojové předpoklady území, jeho využití a navrhuje jeho další organizaci.  

Územní plán je vymezen zákonem 183/2006 Sb., kde je dopodrobna popsána jeho 

funkce, proces pořízení, zadání, projednání a vyhotovení. Podle tohoto zákona má územní 

plán stanovovat prostorovou a funkční regulaci území a určuje limity využití tohoto území. 

Dále má územní plán hodnotit potřebné změny v území a také stanovit podmínky pro 

uskutečnění změn, vymezuje požadavky z hlediska architektonických a estetických kritérií, 

v neposlední řadě řeší uspořádání staveb s ohledem na povahu území a produkuje podmínky 

pro další rozvoj sídelní struktury. (Zákon 183/2006 Sb.) 

V současné době platí v Evropě pravidlo, že největší podíl na plánování měst mají 

zejména jeho obyvatelé, a to za pomoci pověřených profesionálů. Tyto profesionálové mají 

za úkol reprezentovat lokální zájmy obyvatel a rolí států je tedy pouze koordinovat tento 

proces a zajistit, že nebudou práva jednotlivých obyvatel oslabována (IPR 2014a). To se 

ovšem příliš neshoduje s procesem změn platného územního plánu Prahy. Již od roku 2000, 

kdy plán začal platit, se do popředí dostávají spíše lobbování jednotlivých developerů, kteří 

si protlačují své zájmy a stavební cíle. Tento proces však probíhá za minimální, spíše žádné 

kontroly veřejnosti. Od doby, kdy platný územní plán Prahy vešel v platnost, došlo 

k projednávání zhruba 2000 změn. K těmto změnám však dochází mnohdy i bez sebemenší 

kontroly veřejnosti, to znamená, že lidé se o nic často ani nedozví (Arnika 2014b). 

Kritika velmi častých změn platného územního plánu spočívá podle Arniky (2014b) 

v celé řadě faktorů. Jedním z předních důvodů je možné zhoršení kvality života ve městě, 

jelikož developeři, díky kterým se mnoho změn územního plánu schvaluje, produkují 

zejména nové kancelářské budovy, obchodní centra apod. Co naopak skoro nevzniká jsou 

školky, sportoviště, místa pro trávení volného času nebo zdravotnická zařízení, do kterých 

developeři nemají chuť investovat. Mezi další důvody patří například obava ze zničení 
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zelených ploch, které slouží jako rekreační zázemí nebo například velké zásahy do 

organismu města, jelikož řada prosazovaných změn je zásadnějších než samotný územní 

plán.  

Další kritika současného územního plánu Prahy upozorňuje na velkou podrobnost 

definování funkčních ploch.  Dokument přísně stanovuje, jakou funkci musí zastávat každý 

jednotlivý metr čtvereční plochy. To má však za následek fakt, že je téměř 

neinterpretovatelný z hlediska lidí, kteří se přímo nepodíleli na jeho realizaci. Dále přílišná 

přesnost plánu je „znevýhodněná“ velkým množstvím různých dodatků a doplňků, které je 

potřeba s plánem předestírat, popř. podrobovat územní plán i sebemenším změnám, právě 

díky striktnímu  funkčnímu vymezení ploch (Perlín 2018). Díky již zmíněné zastaralosti 

současného územního plánu Prahy, potřebě zpracovat nový dokument podle nového zákona 

o územním plánování,  ale i díky další kritice, která je zmíněna výše, rozhodla rada hl. m. 

Prahy v roce 2012 o pořízení nového dokumentu pro který se vžil název Metropolitní plán  
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3 Metropolitní plán Prahy 

 

Metropolitní plán Prahy (MPP) je  zpracován jako nový dokument, který má nahradit 

původní územního plán Prahy, který byl schválen v roce 1999. Hlavní myšlenkou je, že MPP 

zastaví neřízené rozpínání území hlavního města a vznikání tzv. „urban sprawl“2, které má 

na město velkou zátěž z hlediska ekologie a ekonomiky. Toto opatření v novém územní 

plánu má za následek přesné vymezení hranice mezi městem a krajinou.  

Zpracovatelem nového územního plánu Prahy byla pověřena Kancelář Metropolitního 

plánu, která funguje pod záštitou Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále IPR Praha) 

a v jejímž čele stojí prof. Ing. arch. Roman Koucký. Zpracovatel musí vždy být autorizovaná 

osoba, která je zapsaná v seznamu České komory architektů a je osobně odpovědná za dílo. 

Ve svém týmu má pak další odborníky, např. fyzické geografy, demografy, historiky, 

ekology, dopravní inženýry, apod. (Perlín 2016). 

Oproti předchozímu územnímu plánu přichází s novou metodikou zpracování, novým 

konceptem řešení územního rozvoje. MPP odmítá přesné a detailní vymezení funkčních 

ploch a místo toho pracuje se novou základní územní jednotkou, kterou nazývá lokalita, kde 

je určeno jasné postavení v prostoru města, její přesný charakter (tj. k čemu tato část města 

slouží), dále vymezení veřejných prostranství, apod. Toto vymezení lokalit má za cíl jasně a 

přesně určit jednotlivé lokality a zároveň pro ně definovat individuální regulace. Jednotlivé 

lokality byly vymezeny na základě návrhu zpracovatele, který ho předložil konkrétní 

městské části k posouzení. Lokality nemají žádnou vazbu na statistické obvody, státní správu 

ani jiné podobné vymezení ve městě, slouží pouze k potřebám územního plánu. Výhodou, 

která je spojená s vytvořením lokalit by měl být fakt, že MPP již nepracuje v měřítku parcela 

či pozemek, ale s celou plochou jedné lokality, pro kterou jsou určeny speciální regulativy 

na využití území (Perlín 2018). 

Jedním z důležitých dokumentů, které jsou pro tvorbu MPP podstatné, jsou tzv. 

Pražské stavební předpisy, dále PSP, které byly vydány v roce 2014 a aktualizovány v roce 

2018. PSP stanovují územně technické podmínky konkrétní stavební činnosti, vymezují a 

                                                 

2 
Urban sprawl, neboli sídelní kaše je spíše negativní typ suburbanizace, který je charakteristický 

neregulovaným a ne příliš promyšleným rozprostíráním zejm. nízkopodlažní zástavby do volné krajiny 

(suburbanizace.cz, 2008). 
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definují základní pojmy stavebního řádu. Současně nahrazují původně platnou vyhlášku hl. 

m. Prahy o obecně technických podmínkách výstavby v Praze.   

PSP reagují na současné výzvy ve výstavbě měst 21. století a berou si příklad 

z metropolí jako je Curych, Kodaň nebo například Berlín (IPR 2018). PSP řeší především 

současné problémy města, jimiž jsou zejména rozpadající se celistvá sktruktura města, na 

což dále navazují i sociální či ekonomické problémy. Podle Perlína (2016) jsou PSP 

dokumenty, které mají regulatorní, zároveň ale koncepční pohled na rozvoj města a obsahují 

mimo jiné i standarty na vymezování veřejných prostranství, technické požadavky na 

výstavbu a podmínky umisťování staveb. Jsou to ovšem velmi obecné urbanistické nebo 

technické parametry výstavby. Při tvorbě MPP fungují PSP jako regulatorní pomůcka pro 

další rozhodování ve stavebním řízení při povolování staveb a mají za cíl částečně nahradit 

podrobné regulace dosud platného územního plánu.  

 

3.1 Proces vzniku MPP 

 

Praha má platný územní plán, který byl schválen v roce 1999. Nově přijatý stavební 

zákon z roku 2006 (Zákon 183/2006 Sb.) předpokládá, že každá obec a tedy i Praha změní 

nebo nově zpracuje územní plán v souladu s nově platnou legislativou. Vzhledem 

k neustálému vývoji a rychlému tempu změn, kterými prochází každá metropole se jeví 

současný územní plán hlavního města jako zastaralý a je potřeba jeho přeměna. Podle Jehlíka 

(2012) jsou dnes díky globalizaci velká města považována za důležitější než samotné státy, 

a to především díky velkému vlivu městských aglomerací. Proto již dnes není takřka možné 

založit plánování města čistě na předvídání jeho budoucího způsobu využití území. Tomu je 

tak především proto, že neexistuje žádný obecně přijímaný model, který by definoval rozvoj 

sídel. Newman a Thornley (2011) upozorňují také na důležitost politického zastoupení města 

v procesu plánování a rozvoje, zejména pak na důležitost jednotlivých rozhodnutí jak na 

celostátní, regionální nebo lokální úrovni, která ovlivní budoucnost vývoje měst.  

V roce 2012 bylo na základě rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy rozhodnuto o 

ukončení zpracovávání tzv. Konceptu 093 a zároveň bylo zahájeno pořizování nového 

                                                 

3 
Koncept územního plánu z roku 2009 vznikl jako reakce na potřebu nahradit současný územní plán Prahy 

z roku 1999. Od roku 2007, kdy započaly přípravy nového územního plánu až roku 2009 probíhaly intenzivní 

přípravy, po jejichž dokončení byl představen tento koncept (IPR 2016b). 
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územního plánu Prahy, který byl nazván Metropolitní plán Prahy. Podle slov prof. Ing. arch. 

Romana Kouckého vstoupila Praha tímto rozhodnutím do jednadvacátého století (Koucký 

2014 cit. v IPR (2014b, s. 5). 

Jak je zmíněné výše, proces zpracování MPP začal v roce 2012. K tomuto rozhodnutí 

došlo usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy, kde je jasně vymezeno, že díky specifickému 

a do velké míry značně urbanizovanému území Prahy je nutné územní plán zpracovávat jako 

dvouvrstvý. Jednu vrstvu tvoří město jako celek a druhou pak specificky vymezené části 

města. Celý dokument je pak doplněn o třetí vrstvu, kterou tvoří regulační plány. Toto 

usnesení také mimo jiné ukládá podklady, ze kterých bude MPP čerpat. Je jimi Politika 

územního rozvoje ČR, Strategický plán hl. m. Prahy, územně-analytické podklady z roku 

2011 a územní studie, která bude zpracovávána pro dílčí části území. (Usnesení ZHMP č. 

2M/2/2012). 

Dalším důležitým krokem bylo vydání tzv. Konceptu odůvodnění, ke kterému došlo 

v roce 2014. Tento dokument sloužil jako podklad pro počáteční diskuzi, ve které docházelo 

k rozboru metodiky samotného plánu a k nástinu možných řešení již vyvstalých problémů 

Prahy. Koncept odůvodnění se skládá ze souboru dvanácti sešitů, které jsou zaměřeny na 

konkrétní témata, a dále z osmi výkresů. Koncept odůvodnění proto fungoval jako 

„předstupeň“ připravovaného územního plánu, na jehož základě došlo k diskuzi jak 

s odbornou, tak laickou veřejností o tom, kam by další záměry připravovaného územního 

plánu měly směřovat (IPR 2014c). 

V dubnu roku 2018 došlo k dokončení a následnému vystavení návrhu MPP jak 

elektronicky na stránkách IPR a zároveň také na stránkách pořizovatele, jehož roli zastává 

Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy (dále MHMP), tak i v tištěné podobě 

v Centru architektury a městského plánování (CAMP). Na základě zveřejnění návrhu  mohlo 

být zahájeno projednávání  dokumentu s dalšími orgány státní správy, správci sítí, 

městskými správci sítí, městskými částmi a také s veřejností. Ke zveřejnění návrhu MPP 

došlo 16. dubna 2018, 27. dubna byl územní plán vystaven v CAMPu. Touto dobou začala 

lhůta na prostudování návrhu a utřídění připomínek a 27. června proběhlo společné jednání, 

od tohoto dne až do 26. července 2018 byla doba na podávání připomínek. Nyní je tedy MPP 

ve fázi zpracovávání připomínek, které byly podané jak od jednotlivých městských částí, 

dotčených orgánů státní správy, ale i ze strany veřejnosti, podle kterých dochází k úpravě 

MPP (IPR 2018). 
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Podle harmonogramu, který je zveřejněný na stránkách IPR Praha se předpokládá, že 

se zpracovatel bude zabývat vypořádáváním se s připomínkami do konce roku 2020. 

V tomto období by pak mělo dojít k dalšímu veřejnému projednání, kde bude mít veřejnost 

poslední šanci se k připravovanému plánu vyjádřit. Po tomto veřejném projednání nastane 

opět doba, která bude potřeba k finálním úpravám ze strany zpracovatele. Přesný datum 

vydání MPP dnes není jasný, předpokládá se však, že bude MPP vydán v roce 2023, jelikož 

1.1. 2023 je nově4 stanovený datum, kdy vyprší působnost současného územního plánu 

hlavního města (ZmenyPrahy.cz 2018). 

 

3.1.1 Problémy spojené se vznikem MPP 

 

Proces vzniku MPP a i plán samotný provází hojná kritika i pocity chaosu a zmatku. 

V Praze se už dlouhodobě veškeré územní rozhodování potýká s problémy. Z jedné strany 

jsou na veškeré regulace kladeny náročné administrativní postupy, které pak na straně druhé 

jsou ve finále odmítány ze strany veřejnosti. Proto by celý systém územního plánování měl 

spočívat v hledání rovnováhy mezi tím, jak rychle se bude dané území rozvíjet, ale také jak 

moc udržitelný tento rozvoj bude (Arnika 2017).  

Velkým problémem, se kterým se proces zpracování MPP potýká, je zapojení 

veřejnosti do celého procesu, tzv. participace. K tomuto účelu vydal IPR Praha v roce 2015 

pracovní verzi tzv. Manuálu participace, ve kterém hned v úvodu textu píše, že „Participace 

veřejnosti v plánování města je jedním ze základních předpokladů demokratické samosprávy 

a má přímý vliv na kvalitu života.“ (IPR 2015). Ovšem právě veřejnost, která je díky svým 

znalostem a informovanosti o území nedílnou součástí procesu územního rozhodování, byla 

z procesu tvorby MPP takřka vyloučena. Podle Arniky (2017) k tomu ze strany autorů MPP 

došlo zcela účelně, pravděpodobně proto, aby se tvorba plánu obešla bez potřeby hledání 

jednotlivých regulativů a pravidel, které budou vést ke snaze obyvatel ovlivňovat způsob 

výstavby a její podobu. Tomuto předpokladu nahrává i fakt, že v přepracované pozdější 

verzi Manuálu participace byla celá kapitola, ve které byla popsána participace občanů při 

                                                 

4 Zákonem č. 183/2006 Sb. byla určena platnost současného územního plánu do konce roku 2020, vzhledem 

k nereálnosti dodržení tohoto data při přípravě MPP, byla doba platnosti současného ÚP Prahy prodloužena  

novelou zákona do konce roku 2022 (ZmenyPrahy.cz 2018). 
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přípravě nového územního plánu, vypuštěna. To zejména proto, že teorie popsaná v manuálu 

se rozcházela s reálným zapojením veřejnosti do procesu přípravy plánu.  

Další tvrdá kritika MPP přichází od odborníků urbanistů - členů Asociace pro 

urbanismus a územní plánování. Ve své obšírné reakci na MPP autoři kritizují zejména jeho 

nepřehlednost a nesrozumitelnost, což ve finále vede k tomu, že se jednotlivé části MPP dají 

vykládat různě, to je však u územního plánu naprosto nepřípustné. Autoři zde také reagují 

na nové vymezení tzv. lokalit (jež jsou popsány výše) a upozorňují na fakt, že vymezení 

pouze tří lokalit- obytné, rekreační a produkční- je nedostatečné a povede jenom k jejich 

prolínání, tj. na ploše produkční bude ve finále povoleno bydlení apod. (Urbanizace.cz 

2016). 

Kriticky se k MPP stavily i jednotlivé městské části Prahy. Obecné a rámcově podobné 

kritické připomínky se orientovaly zejména na krátkou dobu (30 dnů), která byla vymezena 

k podávání konkrétních připomínek, během které bylo velmi obtížné svolat zastupitelstvo a 

rozhodnout o tom, jaké připomínky daná městská část bude podávat. Další obecné 

připomínky se opět týkaly zejména zmatečnosti, se kterou je plán tvořen a mimo jiné i po 

snaze získat větší pravomoci v rozhodování o svém území z hlediska územního plánování 

(Arnika 2014c). Konkrétním připomínkám městských částí k MPP se budou věnovat 

následující kapitoly.   
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3.1.2 Rozdíl mezi současným územním plánem a Metropolitním plánem 

Prahy. 

 

Metropolitní plán Prahy se od současného územní plánu liší zejména ve dvou hlavních 

bodech. Současný územní plán hlavního města velmi dopodrobna řeší funkční využití 

jednotlivých ploch, detailně vymezuje, co se kde smí stavět, ale velmi málo se zabývá 

samotnou strukturou města a prostorovou urbanistickou koncepcí. Současný plán Prahy je 

rozdělen do zón podle jejich funkcí. Z počátku byly zóny pouze čtyři, a to zóny práce, 

bydlení, rekreace a dopravy. Postupem času však přestaly být tyto čtyři zóny dostačující a 

postupně se začaly rozdělovat na čím dál tím menší plochy. Dnes je různých zón v územním 

plánu Prahy vymezeno kolem devadesáti odlišných druhů. Metropolitní plán Prahy se od 

toho pojetí podrobného regulatorního urbanismu odklání a chce určovat zejména samotnou 

skladbu města, jež se prochází změnami mnohem méně často než samotné využití 

jednotlivých ploch (IPR 2016). 

Druhý bod, na který MPP reaguje, navazuje na výše zmíněné. Díky tomu, že současný 

územní plán vymezuje každou plochu a parcelu pro specifickou a velmi podrobně  

vymezenou funkci, postupem času se začínají množit návrhy na změnu či přepracování 

územního plánu. Jen do roku 2012 bylo evidováno přes dva tisíce změn. Regulace na 

jednotlivé malé ploch byly tak podrobně definovány, že i sebemenší změna musela projít 

procesem projednání změny ÚP. Návrhy na změny podávali jak investoři, zástupci 

jednotlivých městských částí nebo i jednotlivci, kteří chtěli své obytné domy používat např. 

k podnikání. Z tohoto důvodu začínal územní plán Prahy pomalu ztrácet relevanci a 

srozumitelnost. Také díky tomu si MPP bere za cíl snížit množství jednotlivých regulativů 

(IPR 2016). Oba plány můžeme porovnat v příloze 1, kde je zobrazeno stejné území Prahy.  
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4 Metodika 

 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou připomínek jednotlivých městských částí Prahy 

k nově vznikajícímu Metropolitnímu plánu Prahy (MPP). Proces vzniku MPP je dlouhodobý 

a trvá již několik let, konkrétně od roku 2012, kdy bylo rozhodnuto o tom, že se začne 

pořizovat nový územní plán hlavního města.  

Jádrem této bakalářské práce je zkoumání pouze zásadních připomínek od městských 

částí, protože městské části budou dlouhodobě naplňovat cíle a úkoly, které z MPP dále 

vyplývají. MPP bude současně pro městské části (ale nejen pro ně) rámcem, který umožní 

rozvoj svěřeného území. Pro tyto připomínky jsem vytvořila celkem 7 kategorií, do kterých 

jsem je následně třídila. Jsou to kategorie připomínek koncepčních, týkajících se výškové 

regulace, environmentální, dále připomínky řešící dopravu, problém s vymezením lokalit 

v plánu, veřejnou vybavenost a na konec je uvedena skupina ostatní. Tyto kategorie jsou 

detailně popsány v kapitole 4.1. 

Zdroj: ArcČR 500, vlastní zpracování   

Obrázek 3- Poloha městských částí Prahy.  
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V rámci práce jsem analyzovala všech 57 městských částí. Městské části lze z hlediska 

výkonu přenesené působnosti státní správy dělit na tzv. velké (ty jsou číslovány od 1 do 22) 

a malé městské části (tyto části neobsahují číslo, ale název městské části). Na obrázku 3 

můžeme vidět, kde přesně se jednotlivé městské části v rámci Prahy nacházejí 

Celkem bylo analýze podrobeno 1323 zásadních připomínek od jednotlivých 

městských částí Prahy. Jejich zařazení do jednotlivých kategorií probíhalo na základě 

individuálního posouzení charakteru připomínky, popř. převládajícího zaměření či 

klíčových slov. Při nejasném charakteru jsem připomínku zařadila do skupiny ostatní. Počet 

jednotlivých připomínek podle kategorií jsem následně zanesla do dvou tabulek (tabulka 3 

a tabulka 4, viz. kapitola 5.2), které rozdělují „malé“ a „velké“ městské části. 

Dokumenty, ve kterých byly jednotlivé připomínky uvedeny, byly nejčastěji dostupné 

na webu občanského sdružení Arnika (2018). Zbylé veřejně dostupné vyjádření městských 

částí jsem následně dohledala na oficiálních internetových stránkách jednotlivých městských 

částí. U celkem 18 městských částí nebylo možné jednotlivé připomínky dohledat. Tyto 

městské části a jejich poloha v rámci Prahy jsou šrafovaně znázorněné na obrázku 4. 

Konkrétně u „velkých“  městských částí Praha 18, Praha 19 a Praha 21 je to z důvodu 

nečinnosti internetových stránek v souvislosti s Metropolitním plánem. Důvodem 

nedostupnosti připomínek z řad některých „malých“ městských částí je mimo jiné i aktivita 

Svazu městských částí hlavního města Prahy (dále SMČHMP). Tento svaz sdružuje všechny 

„malé“ části Prahy, kromě jedné, a sice části Praha- Běchovice. SMČHMP vznikl na základě 

snahy Magistrátu hl. m. Prahy zrušit „malé“ části Prahy a připojit je k těm větším. Cílem 

svazu je vystupovat jednotně v otázkách občanskoprávních vztahů a hájit zájmy občanů a 

městských částí (SMČHMP 2015). 

SMČHMP podal ve jménu členských městských částí celkem 19 zásadních 

připomínek, které byly téměř rovnoměrně roztříděny do vytvořených sedmi kategorií. 

Předpokládám tedy, že všechny městské části, které své připomínky nezpracovaly do 

samostatných dokumentů (obrázek 4), souhlasily s připomínkami, které byly vznesené 

SMČHMP a jejich výtky vůči MPP nejsou žádné, resp. se shodují s připomínkami 

SMČHMP. 
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Zdroj: ArcČR 500, vlastní zpracování   

Obrázek 4- Městské části s nedohledatelnými připomínkami 
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5 Připomínky k Metropolitnímu plánu Prahy 

 

Na konci července loňského roku uplynula doba na podávání připomínek k Metropolitnímu 

plánu Prahy. Připomínky k metropolitnímu plánu může podat takřka kdokoliv. Jedná se tedy 

o připomínky ze strany městským částí, dotčených orgánů státní správy (DOSS), 

jednotlivých spolků, institucí, firem a samozřejmě jednotlivců z řad veřejnosti. Po uplynutí 

doby určené na podávání připomínek a po následném vyřazení duplicitních připomínek došli 

úředníci k celkovému počtu 14 475 jedinečných připomínek5 (prazsky.denik.cz 2019).  

V souladu se zákonem o územním plánu a stavebním řádu lze poznámky a připomínky k 

návrhu územního plánu členit na stanoviska a ostatní připomínky.  

Jednotlivé připomínky mají různou hierarchii, podle autorů připomínek. Jedny 

z nejdůležitějších jsou tzv. stanoviska dotčených orgánů, které jsou, na rozdíl od připomínek, 

závazná pro tvorbu Metropolitního plánu. Fakt, že tato stanoviska jsou závazná, znamená, 

že je musí zpracovatel MPP vypořádat a tudíž není možné, že by Metropolitní plán byl 

schválen i přes rozpor s jednotlivými stanovisky. Mezi DOSS patří jednotlivá ministerstva, 

odbory, dále např. krajské hygienické stanice, národní památkový ústav, apod. DOSS 

podávají stanoviska k MPP, která mají za úkol bránit veřejné zájmy a proto mají ze zákona 

povinnost se k územnímu plánu vyjadřovat. Zároveň je možné v jednotlivých stanoviscích  

definovat podmínky, za kterých je územní plán přijatelný (ZmenyPrahy 2018b).. 

Městské části mají ze zákona právo podávat připomínky k připravovanému územnímu 

plánu. Na rozdíl však od výše zmíněných DOSS, není povinností zpracovatele připomínky 

městských částí vždy respektovat. V případě, že zpracovatel připomínkám městských částí 

nevyhoví, musí však jeho záporné rozhodnutí řádně zdůvodnit (Klápště a kol.  2016). 

Městské části, jakožto zástupci volené samosprávy, figurují v procesu připomínkování 

územního plánu v mnohem silnější pozici, než další aktéři územního plánování, kteří také 

podávají připomínky jako jsou spolky, občanská sdružení a jednotlivci. Jelikož 

zastupitelstvo Prahy schvaluje územní plán, je rozdělení významnosti aktérů v územním 

plánu ošetřeno v rámci statutu hl. m. Prahy a ten určuje klíčovou roli celoměstským orgánům 

(zastupitelstvu hl. m. Prahy) a méně významnou roli jednotlivým městským částem 

Relevance připomínek jednotlivých městských částí je ale v procesu projednávání územního 

                                                 

5 V průběhu schvalování současného územního plánu, který v Praze platí od roku 2000 dorazilo na 

zastupitelstvo Prahy celkem 16 000 jedinečných připomínek (Archiweb 2018). 
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plánu ošetřena tím, že městské části mohou podat dva typy připomínek k územnímu plánu. 

Prvním typem je obyčejná připomínka, která se bude pravděpodobně shodovat 

s připomínkou ze strany jednotlivých obyvatel. Tyto standardní připomínky může podávat 

v podstatě kdokoliv, čili i jednotliví obyvatelé městských částí. Druhým typem je pak tzv. 

zásadní připomínka, kterou mohou podávat pouze městské části a tyto připomínky musejí 

být následně schváleny zastupitelstvem určité městské části. Zásadní připomínky mají větší 

váhu a následně budou všechny vypořádány Zastupitelstvem hl. m. Prahy (Metropolitní plán 

2016). 

 

5.1 Tematické kategorie připomínek 

 

Pro účely této bakalářské práce byly jednotlivé zásadní připomínky rozděleny celkem 

do 7 kategorií, podle kterých byly nadále posuzovány. Těmito kategoriemi jsou připomínky 

koncepční, připomínky, které se týkají výškové regulace v městské části, připomínky, které 

zohledňují environmentální faktory, dále pak připomínky týkající se dopravy, problému 

s lokalitami a jejich vymezení, pak připomínky věnující se veřejné vybavenosti v obci a 

nakonec kategorie, která obsahuje všechny ostatní připomínky, které nebylo možné zařadit 

ani do jedné z výše zmíněných kategorií.  

 

5.1.1 Koncepční připomínky 

 

Tato kategorie zahrnuje především připomínky, které se týkají celkového pojetí 

koncepce MPP, použité terminologie, nejasných definic, apod. Nejčastěji se mezi zásadními 

připomínkami objevovala žádost o celkové přepracování MPP tak, aby odpovídal 

požadavkům, které jsou kladeny vyšší dokumentací, např. ze strany ZÚR, Stavebního 

zákona nebo ÚSES6. V tomto případě se nejčastěji objevovaly připomínky ohledně 

nerespektování vymezených dopravních koridorů, vymezení biocenter, podmínky pro 

Památkovou rezervaci, apod.. Např. Praha 15 podala připomínku ke špatnému vymezení 

rozvojové plochy pro obytnou zástavbu, která byla novým plánem navržena v lokalitě 

nákupního centra a zasahuje do přirozeného vstupu do lesoparku.  

                                                 

6 Územní systém ekologické stability 
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Další častou připomínkou zařazenou do této kategorie byl problém s nepřehledností a 

nejasností celého MPP. Podle IPR (2013) má být nový MPP srozumitelný, přehledný a 

předvídatelný. Podle téměř všech městských částí, které podávaly připomínky a i podle 

SMČHMP je ale mnoho termínů, pojmů, regulativů a dalších odborných názvů těžko 

pochopitelný pro odborníky, natož potom pro veřejnost, pro kterou je ale plán zejména 

zpracováván. Proto si většina městských částí stěžuje právě na složitost systému vyhledávání 

jednotlivých zkratek a kódů v textové části MPP.  

Podobně jako na složitost plánu si mnoho městských částí také stěžovalo na grafické 

provedení MPP. Množily se připomínky týkající se nepřehlednosti grafických prvků, 

podobnost jednotlivých odstínů barev, které jdou na první pohled jen těžce odlišit, 

nečitelnosti použitých grafických prvků, ale také na množství faktických chyb, které se 

v plánu vyskytují, jako např. vymezení jednotlivých cyklotras, které se neshodují s reálným 

umístěním.  

Mimo výše zmíněné se vícekrát opakovaly připomínky, ve kterých městské části 

navrhovaly nahrazení co nejvíce bodů a linií plochami a koridory. V menší, ale ne 

zanedbatelné, intenzitě se objevovaly připomínky řešící problémy s nejasným vymezením 

vlastnických a majetkových práv. 

 

5.1.2 Výšková regulace 

 

Výšková regulace byla v MPP stanovena rozsahem maximálního regulovaného počtu 

nadzemních podlaží zástavby. Výšková regulace stanovuje zároveň i tzv. hladinu věží, jež 

stanovuje pro část zástavby upravit stanovenou výškovou regulaci, a to zejména pro výškové 

budovy, které se podílejí na celkové kompozici Prahy. Tato výšková regulace byla stanovena 

plochou čtverce o délce strany 100 m (IPR 2018c).  

Právě s tímto vymezením plochy výškové regulace nesouhlasí nejvíce městských 

částí. Většině z nich přijde tento vytvořený rastr 100 x 100 m nevhodným, protože dochází 

k mechanickému vytyčení čtvercové sítě, která není mnohdy téměř vůbec vztažená ke 

skutečnému rozložení. Tento fakt můžeme najít například mezi připomínkami Prahy 5, kde 

je jasně napsáno, že radnice Prahy 5 leží ve výkresu ve čtverci, jež má hodnotu 3 nadzemní 

podlaží, přitom ve skutečnosti má budova nadzemních podlaží 6. Tím pádem se tedy může 

lehce stát, že bude jeden pozemek ležet ve dvou čtvercích, které mají ale každý jinou 
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výškovou regulaci. Mnoho městských částí se také obává možného budoucího zneužití 

nejednoznačně vymezené podlažnosti.  

Některé z městských částí navrhují ve svých připomínkách zároveň i řešení. Např. již 

zmíněná Praha 5 požaduje přehodnotit výškovou regulaci tak, aby bylo její určení na 

individuálním zhodnocení. Toto individuální posouzení se týká především umisťování 

lokálních dominant (popř. atypických budov), které doplňují celkový charakter a scénu 

města. Městská část Praha 5 argumentuje tím, že striktní vymezení počtu podlaží bude mít 

za následek upadající rozvoj hlavního města, jehož image nebude moc být dotvářena 

výjimečnými stavbami.  

Dalším problémem mnoha městských částí bylo zavedení nového pojmu v MPP, a sice 

tzv. hladina věží. Podle IPR (2018c) je možné, aby byla plocha výškové regulace navýšena 

o maximální regulovaný počet nadzemních podlaží. MPP tuto hladinu věží vymezuje 

na celkem 25 místech, kde tedy mohou vznikat vyšší budovy, než je přípustné podle výškové 

regulace. Na toto zavedení reaguje většina městských částí velmi negativně a dožadují se 

jeho úplného vypuštění z Metropolitního plánu. Nejčastějším argumentem je to, že vnáší do 

územního plánu zbytečný zmatek. Dále se objevují problémy se samotným vymezením 

pojmu věž, který není nikde konkrétně definován. Je tedy možné, že bude existovat několik 

různých názorů na to, která konkrétní část stavby spadá už do kategorie hladina věží.  

Některé městské části kritizovaly i faktické chyby zakreslené výškové regulace a 

hladiny věží. Např. městská část Praha 9 vznesla připomínku týkající se stanovené 

maximální hladiny věží 100 m v ochranném pásmu letiště Kbely. V tomto území je však 

zákonem č. 49/1997 Sb. vymezené výškové omezení staveb. Podobný problém vyzdvihuje 

Praha 7, kde byla na území ochranného pásma Pražské památkové rezervace (konkrétně 

lokalita Nové Bubny)  navržena výšková regulace a hladina vyšší, než jaká odpovídá 

celkovému rázu lokality a charakteru Pražské památkové rezervace.  
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5.1.3 Připomínky environmentálního charakteru 

 

Environmentální připomínky městských částí se zaměřují na podněty zahrnující 

zmenšování ploch zeleně ve městě a na její důslednější ochranu. Mnoho připomínek se 

shoduje v požadavcích na změnu vymezení zelených ploch. V MPP jsou nově některé zelené 

plochy vymezené jako „nestavební bloky v zastavitelném území“. Požadavkem městských 

částí je, aby vymezení těchto ploch bylo změněno na „nezastavitelné plochy“ a tím tyto 

zelené plochy do budoucna ochránily.  

Často se opakující připomínkou a zároveň kritikou je nesouhlas se zvýšením 

zastavěnosti území na úkol parku a plochy městské zeleně. Např. Praha 6 připomínkuje 

rozšiřování transformačních ploch a zastavitelných území na úkor městské zeleně, Praha 9 

ve svých připomínkách zvýrazňuje, že oproti současnému územnímu plánu dochází v MPP 

ke snížení nezastavitelného území až o 19,2 %, což ve finále znamená, že na území celé 

Prahy dojde k poklesu výměry nezastavitelného území z 52,3 % (v současném územním 

plánu) na 42,2 % (v MPP). Např. v Praze- Libuš je v novém územním plánu vymezeno 20% 

zastavění právě na úkor parku. Zmíněná obec považuje za velmi důležitou připomínku, aby 

se tento limit snížil z 20 % na 0%. Je ale nutné upozornit, že tyto připomínky jsou v přímém 

rozporu s jedním z deklarovaných cílů MPP a tím je zvýšení hustoty města a jeho 

nerozšiřování za hranici zastavěného území. 

Důležitou připomínkou je požadavek, aby MPP neměl dále možnost nekoordinovaně 

měnit sktrukturu a charakter krajiny. MPP stanovuje koncepci využití krajiny tak, aby 

docházelo ke zvýšení ekologické stability. Z připravovaného plánu však není jednoznačně 

zřejmé, jak k tomu bude docházet, a tudíž se dá předpokládat, že k tomu, aby byla nějaká 

plocha přeměna na ekologičtěji stabilnější, může dojít i bez ohledu na charakter a uspořádání 

krajiny.  

Dále se mezi připomínkami objevovaly nároky na vymezování památkových zón, 

záplavových oblastí, biocenter a biokoridorů. Zhruba 2/3 městských částí také vyzývá 

k striktnějšímu respektování ÚSES a zachování pásu zeleně podél komunikací. Tyto pásy 

zeleně jsou pro mnohé městské části důležité, protože částečně redukují negativní vlivy, 

které přilehlá doprava na městskou část má, tedy slouží jako izolace od zdrojů hluku, 

znečistění a pomáhají propojit již existující plochy zeleně. Stejně tak městská část Praha- 
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Lysolaje požadují vymezení podél polí zeleného pásu, který bude sloužit jako protierozní a 

krajinotvorná funkce. 

 

5.1.4 Připomínky dopravního charakteru 

 

Nejrozšířenější připomínkou, která se zabývá dopravní situací ve městě, byl 

požadavek o navýšení tzv. bezmotorové prostupnosti území. Městské části požadují po 

zpracovateli navýšení pěšího propojení zejména u nově vymezených rozvojových ploch, ale 

zároveň u stávajících překážek, které prostupnosti konkrétní oblasti brání, tj. zejména staré 

plošně rozlehlé sklady apod. Na tuto připomínku navazují některé městské části žádostí o 

snížení dostupnosti automobilové dopravy. 

IPR (2018c) určuje v článku 122 koridor, který je vymezený pro novou linku metra D- 

Depo Písnice – Pankrác – Náměstí Míru – Náměstí Republiky, zároveň je zde také vymezený 

koridor územní rezervy, kde je plánovaný další rozvoj této linky metra D, a sice v úseku 

Nové Dvory – Poliklinika Modřany. Spolu s tímto vymezením je také v MPP nechaný 

prostor pro výstavbu stanic metra a jejich vestibuly. Dotčené městské části (kromě Prahy 1 

a 2, Praha- Libuš, Praha 4 i Praha 12 se k návrhu města formou zásadních připomínek 

vyjádřily. Zejména se jednalo o připomínky poukazující na chyby ve vyznačení koridorů 

plánované linky, celkovou absenci zaznačených rezerv, kde by se linka eventuálně mohla 

vystavět, respektive Praha 12 požaduje větev metra vymezit jako návrh nikoliv jako územní 

rezervu.  

Velkým tématem většiny městských částí jsou chybějící zastávky na trati veřejné 

dopravy a celkové prodloužení již existujících tratí. Praha 5 připomínkuje chybějící rezervu 

pro prodloužení trasy A na letiště Václava Havla, prodloužení tramvajové dostupnosti do 

Jinonic nebo např. Praha 12 požaduje plánované výstavby tramvajových linek v MPP uvést 

jako návrh a nikoliv rezervu.  

Dalším společným tématem některých městských částí jsou parkoviště. Jedná se buď 

o problém s jejich vymezením nebo kompletní absencí parkovacích ploch. Nejčastěji se 

objevují návrhy požadující vytvoření větší sítě záchytných parkovišť P+R, a to hlavně kvůli 

tomu, aby došlo k redukci dopravy v centru Prahy. Problémem jsou také cyklotrasy. Např. 

Praha 6 si stěžuje na jejich zredukování, Praha 5 připomínkuje chybné vyhodnocení 

cykloprovozu na jejím území a požaduje jejich přesnější vymezení. 
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5.1.5 Problémy s lokalitami 

 

Úplnou novinkou v územním plánu Prahy tvoří pojem „lokalita“. Celý koncept MPP 

považuje lokalitu za základní jednotku, která je na území Prahy vymezena na základě 

převažujícího charakteru, který se skládá z popisu zastavitelnosti, struktury, využití a 

stability konkrétní lokality. Toto vymezení území na lokality dovoluje individuální regulaci 

a  podněcuje potřebné změny v území (IPR 2018c). Toto zařazení se však v mnohých 

případech neslučuje s míněním obyvatel v daných lokalitách.  

Právě nejčastější připomínkou, která byla zařazena do této kategorie byla připomínka 

vymezující se proti začlenění do konkrétní lokality. Mnoho městských částí ve svých 

zásadních připomínkách požaduje, aby byly lokality vymezeny citlivěji podle toho, jaký má 

být jejich cílový stav území, a také aby lépe odpovídaly rázu území, ve kterém se nacházejí. 

Některé městské části si totiž stěžují, že lokality vymezené na jejich území, jsou vymezené 

na základě naprosto odlišných struktur a proto zásadně narušují charakter celého území. 

Mezi nemnohými připomínkami Prahy 2 se nachází připomínka, která navrhuje řešit tento 

problém tak, že požaduje vymezit podmínky způsobu využití lokalit. Naopak Praha 5 

vymezení území na lokality chválí, ale podotýká, že je potřeba udělat drobné lokální 

korekce. Další městské části ovšem dále volají po přetvoření celého institutu lokalit a jejich 

vymezení.  

Většina městských částí má v MPP problém se samotným prostorovým vymezením 

hranic lokalit. Vede k tomu mimo jiné i fakt, že kvůli nepřesnému vymezení ploch k bydlení, 

jsou obytné plochy zatěžovány nadlimitním hlukem způsobeným přemírou dopravy. 

Objevuje se proto mnoho žádostí jak o vymezení úplně nové nezávislé lokality z důvodu 

specifického charakteru území, dále žádosti o začlenění do jiné kategorie lokalit, popř. 

vytvoření samostatné tzv. sublokality - v případě, že je na území vymezené lokality nějaký 

netradiční prvek, např. atypická budova, která nesplňuje požadavky kladené na lokalitu.  

Je ale nutné zdůraznit, že zpracovatel MPP projednával vymezení lokalit se všemi 

městskými částmi a podle tvrzení zpracovatele došlo k souhlasu s vymezením lokalit. Tento 

rozpor je možné vysvětlit buď nedostatečným projednáním se zástupci městských částí nebo 

tím, že teprve poté, co se k lokalitám začaly vztahovat konkrétní regulativy, si městské části 

uvědomily jejich významnost a začaly připomínkovat jejich vymezení.  
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Mezi další méně časté, ale společné připomínky patří např. stížnosti na systémové 

chyby, kdy došlo na Praze 3 k vymezení Olšanských hřbitovů jako zastavitelné plochy, dále 

se z více stran objevují žádosti o doplnění hranic ÚSES do MPP nebo např. řešení 

protihlukových opatření jednotlivých lokalitách. Mnoho městských částí volá po řešení 

problémových lokalit nebo jejich částí pomocí zpracování územní studie a ne podle 

univerzálního „návodu“. Zpracování podrobnějších územních studií je ovšem v souladu 

s předpokladem zpracovatele, který očekává rozšíření zpracování regulačních plánů jako 

hlavního nástroje prostorové regulace v území. 

 

5.1.6 Veřejná vybavenost  

 

Veřejná vybavenost a celý její koncept by se měl ve městě starat o zajištění kvalitního 

života obyvatel pomocí zabezpečování jednotlivých služeb. Veřejná vybavenost se podle 

IPR (2018c) dělí na komerční, občanskou a rekreační lokalitu, kde je možné umisťovat 

budovy a jiné stavby veřejné vybavenosti.  

Nejvíce připomínek se týkalo zejména žádostí o zařazení jednotlivých ploch mezi 

plochy veřejné vybavenosti, protože mnoho z objektů nebylo do této kategorie vůbec 

zařazeno- např. areály ministerstev, věznice, vědecké ústavy, církevní areály, některé hotely 

ani např. hotely. Zároveň byly podávány připomínky na definici samotného pojmu veřejná 

vybavenost, který je podle velkého množství městských částí vymezen velmi volně a není 

proto vždy zcela jasné, co je za veřejnou vybavenost považováno a co už ne.  

Problémem, který městské části shledávají na MPP je mimo jiné i požadavek na to, 

aby byly plochy veřejné vybavenosti vymezovány pro každou lokalitu zvlášť a ne paušálně 

na základě předem určené struktury lokality (popř. podle předpokládaného počtu obyvatel 

v dalších letech rozvoje hlavního města), ale i podle jejího očekávaného využití. 

Další připomínky, které byly zařazeny do této kategorie se týkají zejména konkrétních 

požadavků vážících se na specifické lokality v městských částech. Městské části vznášejí 

připomínky k absenci veřejného vybavení (jako je občerstvení, šatny, sociální zařízení, 

apod.) a také požadují změnu MPP tak, aby bylo vůbec možné tato zařízení v městských 

parcích vystavět. 
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5.1.7 Ostatní připomínky  

 

V této kategorii jsou zařazeny připomínky, které svých charakterem nenáležely ani do 

jedné z výše zmíněných kategorií. Jedná se o připomínky různého charakteru, které svým 

obsahem spadají do rozdílných odvětví. Jde tedy o připomínky zabývající se zpracování 

textové nebo grafické části MPP, rozvoje města, umístění vysokého napětí, apod. Nejčastěji 

se však v průřezu všemi městskými částmi objevovaly připomínky nesouhlasící 

s vymezením jednotlivých ploch a jejich regulací - jedná se o plochy transformační, 

stabilizované a rozvojové. Častokrát městské části nesouhlasí s jejich hranicemi, celkovým 

vymezením nebo zakreslením do územního plánu a požadují jejich přesnější míru regulace, 

aby nedocházelo k jejich nekontrolovatelnému rozvoji v zastavěných plochách.  

Právní vztahy a jednotlivá územní povolení jsou dalším společným tématem 

připomínek, které byly zařazeny do této kategorie. Hodně městských částí se dožaduje větší 

konzultace s odborníky na tato témata, jasného a přesného vymezení toho, co je v plánu 

uvedeno jako přípustné, nepřípustné, podmíněně povolené a výjimečně povolené a zejména 

pak podmínky k tomuto určení. Mezi připomínky tohoto typu patří také požadavky na 

zařazení stavebních a územních povolení do MPP a žádost zvýšení pravomocí městských 

částí v oblasti územního plánování.  

Poslední skupinu této kategorie tvoří zbylé připomínky, které se, podle mého názoru, 

nedaly zařadit jinam. Jedná se zejména o připomínky zabývající se požadavky respektování 

původní historické zástavby v historickém jádru, vyznačování nemovitých památek, 

zanesení veřejně prospěšných staveb nebo například absence strategických zájmů města. 

Další připomínky se týkají faktických chyb v textové i grafické části, zejména pak špatně 

zakreslený průběh vysokého napětí, resp. jeho úplná absence v hlavním výkresu v Praze 6. 

Kritizováno je také neustálé zvyšování zastavěnosti centrální části města, a to zcela bez 

ohledu na to, že je kapacita dopravních cest již vyčerpána. 

 

5.2 Zhodnocení připomínek 

 

Městské části se k připomínkování Metropolitního plánu Prahy postavily odlišně. Jak 

je již zmíněno v kapitole 3. Metodika, připomínky „větších“ částí Prahy 18, Prahy 19  a 
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Prahy 21 nejsou k dohledání. Některé „menší“ části samy MPP ani nepřipomínkovaly a 

proto ve výčtu připomínek chybí. Naopak velice zodpovědně se k připomínkování 

Metropolitního Plánu postavila Praha 6, která na magistrát doručila dokument o 237 

stránkách, jehož obsahem nejsou pouze zásadní a standardní připomínky, ale i rozbor 

jednotlivých lokalit, ke kterým nechybí ani grafické znázornění požadovaných změn. 

Zároveň je tento dokument doplněn o formality sestavení stanoviska Prahy 6, samotné 

metodické problémy MPP, ke kterým zastupitelstvo Prahy 6 nabízí otázky, kterými by se 

zpracovatel měl zabývat a také je dokument doplněn o priority strategického rozvoje městské 

části. Podobně aktivní byla Praha 4, která na IPR doručila celkem 107 stránkový dokument. 

Naopak nejméně činnosti v připomínkování prokázala Praha 1 a Praha- Lipence, od kterých 

přišly shodně pouze 3 zásadní připomínky.  

Díky analýze zásadních připomínek městských částí bylo zjištěno, že na magistrát po 

uplynutí doby 30 dnů od společného jednání7 dorazilo celkem 1323 zásadních připomínek 

městských částí, které byly následně roztříděny do kategorií popsaných výše. Celkové 

procentuální zastoupení jednotlivých připomínek můžeme vidět v grafu č. 1.  

Zdroj: Připomínky městských částí, vlastní zpracování 

                                                 

7 Zákonná lhůta podle § 50 zákona 183/2006 Sb. 

Graf  1 Rozložení jednotlivých kategorií připomínek ( v %) 
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V první kategorii, která se zabývá koncepčními problémy MPP je celkem 228 (+ 48) 

připomínek, ve druhé je 104 (+ 2) připomínek, ve třetí 239 (+3) připomínek, ve čtvrté 257 

(+ 3) připomínek, v páté 175 (+ 2) připomínek, v šesté je 183 (+2) připomínek a konečně 

v sedmé je celkem 137 (+3)  připomínek. 

Z grafu 1 je tedy patrné, že největším problémem u většiny městských částí byl 

problém s řešením dopravní infrastruktury. Jak je zmíněno výše, na magistrát dorazilo 

celkem 257 zásadních připomínek od městských částí, které byly doplněny o tři připomínky 

od SMČHMP. Dále pražské městské části trápí nejvíce problémy spojené se životním 

prostředím a celkovou koncepcí MPP. Příklady těchto připomínek jsou uvedeny 

v podkapitole 4.1.  

Naopak nejméně připomínek přišlo na magistrát s tématikou výškové regulace. 

Ačkoliv některé městské části ostře kritizují vymezené výškové regulace a s nimi spojenou 

tzv. hladinu věží, některé  dokonce volají po kompletním přetvoření celého konceptu 

výškové regulace, jsou části Prahy- např. Praha 2, Praha 14 nebo Praha- Štěrboholy, které 

k výškové regulaci neměly jedinou připomínku. Při pohledu na tabulky 3 a 4 je důležité si 

uvědomit, že z tzv. velkých částí Prahy nevznesly k výškové regulaci pouze části dvě ( a tři 

městské části nemají připomínky k dispozici), zatímco z „malých“ městských částí nemělo 

k výškové regulaci poznámky devět městských částí. Můžeme tedy předpokládat, že na 

„okrajích“ Prahy není velký problém s výškovou regulací, vzhledem k tomu, že ve většině 

z nich je nízká výšková regulace.  

 

                                                 

8 Číslo v závorce značí, kolik zásadních připomínek podal SMČHMP navíc k těm, které jsou zahrnuté 

v analýze. 
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Zdroj: Připomínky městských částí, vlastní zpracování 

  

Tabulka 3- Počet připomínek ve „velkých“ částech Prahy  
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Zdroj: Připomínky městských částí, vlastní zpracování 

Pozn. k tabulkám 3 a 4: V městských částech, které jsou v tabulce šedivě, nejsou připomínky k dohledání 

Pozn.: v tabulce 4 je ve spodní části uveden součet připomínek za všechny (malé i velké) městské části 

 

Jedním z cílů této práce bylo zjistit, zda se jednotlivé připomínky a jejich charakter liší 

v závislosti na poloze a velikosti městské části. Pro zjištění odpovědi byl pracován obrázek 

5, na kterém je kartodiagramem znázorněno, které městské části podávaly jaké připomínky. 

Z obrázku 5 je patrné, že do připomínkování se zapojily spíše „velké“ městské části, protože 

z celkového počtu 35 částí „malých“, dorazilo na Magistrát hl. m. Prahy pouze 20 souborů 

s připomínkami, přičemž od „velkých“ městských částí jsou nedohledatelné pouze 

dokumenty od tří městských částí. Je ovšem nutné říci, že téměř od všech „malých“ 

městských částí, jejichž připomínky byly zpracovány, přišlo na MHMP více než 20 

zásadních připomínek. Nejaktivnější z těchto městských částí byla Praha- Troja, která 

sestavila dohromady 125 zásadních připomínek, mezi kterými jsou přejaté připomínky od 

Tabulka 4- Počet připomínek v „malých“ částech Prahy 
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SMČHMP, dále osvojené připomínky Prahy 7, kde obě městské části nesouhlasí se stejnými 

záležitostmi týkající se Trojské kotliny a pak jedinečné připomínky samotné části Praha- 

Troja. 

 

Zdroj: ArcČR 500, připomínky městských částí, vlastní zpracování  

  

Obrázek 5- Kategorie připomínek v jednotlivých městských částech 
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6 Závěr 

 

V období od 27. června do 26. července loňského roku měly městské části, dotčené orgány 

státní správy, další organizace, spolky i široká veřejnost možnost podávat připomínky 

k návrhu právě vznikajícího územního plánu Prahy - Metropolitnímu plánu. Předkládaná 

bakalářská práce se zabývá analýzou těchto připomínek, výhradně však připomínkami z řad 

jednotlivých městských částí Prahy.  

Cílem této práce bylo shromáždit zásadní připomínky městských částí Prahy k MPP a 

následně je rozřadit do kategorií podle předem definovaných kritérií. To, jak toto 

rozřazování probíhalo je popsané výše v kapitole 4. Metodika. Další problematikou, která 

byla v rámci práce zkoumána byla samotná analýza jednotlivých městských částí na základě 

jejich předložených připomínek. V kapitole 5 jsou zevrubně popsány jednotlivé kategorie, 

které byly během zpracovávání práce vytvořené a jaké připomínky do nic byly zařazené. Na 

konci kapitoly pak přináším celkové vyhodnocení a shrnutí jednotlivých kategorií, společně 

s mnou vytvořenou mapou, která pomocí kartodiagramu graficky znázorňuje jednotlivé 

kategorie připomínek městských částí a které kategorie připomínek na území městských 

částí naopak chyběly.  

V rámci této práce jsem si položila otázku, na kterou jsem prostřednictvím své analýzy 

hledala odpověď. Otázka zněla „Je charakter a zaměření jednotlivých připomínek ovlivněno 

blízkostí městské částí k centru a její velikostí?“ U této otázky jsem předpokládala, že 

odpověď na ní bude kladná, jelikož jsem uvažovala, že čím větší rozlohu bude území mít, 

tím více příležitostí pro neshody s autory návrhu MPP bude. Při finálním vyhodnocování se 

ukázalo, že míra a intenzita připomínek z jednotlivých městských částí bez ohledu na jejich 

velikost a postavení v systému veřejné správy v Praze je velmi rozdílná. Na jedné straně dvě 

rozlohou největší městské části - Praha 6 a Praha 5 měly skutečně mnoho připomínek, na 

druhou stranu také některé malé městské části připomínkovaly MPP velmi podrobně. Praha- 

Troja, která má hned po Praze 9 nejvíce připomínek (125), zároveň je ale z celé Prahy osmá 

nejmenší městská část. Vzhledem k charakteru připomínek ze strany pražské Troji (viz. 

tabulka 4) si myslím, že je to způsobené hlavně přítomností trojského údolí, jeho potřebou 

ho chránit před výstavbou a samozřejmě aktivitou městského zastupitelstva. Stejně jako 

Praha- Troja vyvrací mojí hypotézu městská část Praha- Lysolaje. Tato část je druhá 

nejmenší městská část v Praze, přesto však byla velmi aktivní v procesu připomínkování. 
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Obdobně na druhé straně spektra připomínek je možné uvést MČ Praha 12, která je čtvrtá 

největší městská část, ale  k návrhu MPP podala pouze 12 zásadních připomínek. Podobně 

pak vyvracejí můj předpoklad i rozlohou velké městské části Praha 14, resp. Praha 22, které 

vznesly pouze 8, resp. 15 zásadních připomínek.  

V průběhu shromažďování připomínek jsem narazila na problém s jejich 

nedostupností u některých městských částí. Které to jsou,  je vidět v tabulkách 3 a 4, kde 

jsou šedivě znázorněny. Konkrétně u městských částí Praha 18, Praha 19 a Praha 20 se 

jednalo, podle mého názoru, o chybu internetových stránek zmíněných městských částí, 

jelikož často nebyly funkční nebo dostupné. U zbylých městských částí se pak jedná o 

absenci připomínek pravděpodobně z důvodu jejich nesestavení. Některé městské části, 

které samy připomínky nesestavily, přejaly vznesená stanoviska od Svazu městských částí 

hlavního města Prahy (viz. kapitola 4 Metodika). 

Je překvapivé, že zpracovatel MPP na webových stránkách, které jsou určeny pro MPP 

nebo na stránkách zpracovatele (IPR) sám nezveřejňuje všechny došlé připomínky a jejich 

vypořádání, protože to by zcela jistě přispělo k větší transparentnosti a tím i vyšší 

důvěryhodnosti dokumentu.  

Vzhledem k fázi, ve které se MPP momentálně nachází, představuje předkládaná 

bakalářská práce pokus o souhrnné vyhodnocení aktuálních problémů se zpracováním 

Metropolitního plánu Prahy. V této práci je zdokumentováno, které oblasti rozvoje území 

jsou z pohledu MČ největším problém rozvoje hl. m. Prahy a jednotlivých částí města. Proto 

si myslím, že celková analýza, kterou obsahuje tato práce, by mohla být prospěšná pro tým 

zpracovatele, který se momentálně potýká s vypořádáním všech připomínek, které byly 

k MPP vzneseny. Předpokládám, že by tato analýza mohla dopomoci k identifikaci těch 

nejzávažnějších prohřešků, kterých se návrh MPP dopustil, a také přispět k rychlejšímu 

vypořádání připomínek.  
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Téma problematiky Metropolitního plánu Prahy je již dlouhodobě velmi aktuální, jak 

mezi odbornou, tak i laickou veřejností a zástupci veřejné správy. Vzhledem k nyní 

platnému územnímu plánu a o  změn a žádostí o změny, které byly provedeny, resp. podány 

se však dá předpokládat, že ještě dlouhou dobu toto téma aktuální zůstane. Zatím není mnoho 

prací, zejména pak absolventských, které by tuto problematiku zpracovávalo, proto si 

myslím, že bude nutné tuto problematiku sledovat i v budoucnosti, a to zejména ve větším 

propojení zpracovatele a veřejnosti v celém procesu vzniku územního plánu (a to nejenom 

toho Metropolitního). Zařadit veřejnost do rozhodování o územním rozvoji může mít velké 

klady, protože kdo jiný zná území a jeho příležitosti a limity lépe než lidé, kteří v něm žijí.   
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Příloha 1-  Porovnání současného územního plánu hl. m. Prahy s Metropolitním plánem Prahy 
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