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Shoda na nutnosti přistoupit k celkové proměně přístupu k 
územnímu plánování v Praze…

• 2012 – rozhodnutí ZHMP o ukončení příprav tzv. Konceptu 09 a 
pořízení Metropolitního plánu

• 2013 – vznik Kanceláře Metropolitního plánu (URM)

• 03 – 09/2013 – návrh a schválení zadání Metropolitního plánu

• 2014 – 2016 - Pražské stavební předpisy

• 2013 – začátek prací na Strategickém plánu hl. m. Prahy



Vzniká nová metodika územního plánu…

• Elementární urbanismus II

• Odborné posudky

• Inventura urbanismu

• Koncept odůvodnění

• Metropolitní ozvučná deska



Je konzultován územní průmět…

• Tzv. rozvahy městských částí – žádost primátora Hudečka MČ o dodání 
dat o území (celkem 9 měsíců) 

• Prezentace metodiky (regulativy na lokality a na plochy, vrstevnatost)

• Čtyři kola konzultací se zástupci městských částí

• Závěrečné shrnutí v dopisech starostům MČ s přehledem vypořádání 
podnětů MČ



• Zveřejnění MPP před 
společným jednáním – právní 
posudky, MHMP, MMR

• Rozhodnutí Rady hl. m. Prahy o 
zveřejnění rozpracované verze 
MPP – červen 2016 

Koncept návrhu Metropolitního plánu je zveřejněn…



www.plan.iprpraha.cz 



Příprava návrhu MPP se dostala do krize…

• Odborná pracovní skupina RHMP k návrhu MPP

• Souboru opatření pro efektivní participaci veřejnosti při přípravě a 
projednávání Metropolitního plánu

• Odvolání ředitele IPR Praha



I. Informování

"Jak číst plán"

Veřejnost umí číst, jak Metropolitní plán 
reguluje území, které ho zajímá.

II. Zapojení

Společné jednání

Všichni aktéři jsou informovaní o možnostech 
zapojení, počet připomínek plynoucích z 
nesprávného čtení plánu je omezen.

Efektivní zapojení občanů se zvýšila 
kvalita návrhu MP, který postupuje do 
veřejného projednání.

Nastavení participačního procesu…



Participace a Metropolitní plán

• Nestálá politická podpora MPP a postoj k participaci

„Principy participace obyvatel při přípravě MP a ÚPm [myšleno UPČP 
- pozn. IPR]  budou respektovat podmínky SZ, avšak s aktivnějším a 
vstřícnějším přístupem využívajícím moderní komunikační kanály 
(např. interaktivní weby atd.).“ (2012)

„Zastupitelstvo hl. m. Prahy ukládá Radě hl. m. Prahy připravit a 
předložit ke schválení soubor opatření pro efektivní participaci 
veřejnosti při přípravě Metropolitního plánu..“ (2016)



Zahraniční zkušenosti…
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Participace Metropolitní plán v kontextu doby

• Vyhrocená debata v prostředí společnosti učící se participaci

• Širší kontext – zadání MPP v měnící se politické situaci 
„pobémovské éry“

• Přerod URM na IPR Praha

• 4krát změna vedení



Participace a Metropolitní plán

• Důraz na nalezení široké shody na východiscích a řešení 
problémů Prahy (MPP i SPP)
• ve fázi zadání

• při představení variant řešení problémů města 

• Důslednější odborná diskuse o nové metodice?



Participace MČ a Metropolitní plán

• Konflikt krátkodobých a dlouhodobých perspektiv s lokálními a 
celoměstskými prioritami

• Role městských částí v participaci sběru podkladů a projednání 
MPP
• systematicky prostřednictví ÚAP

• úvodní rozvahy

• O požadavcích a výsledcích konzultací 



Komunikace a Metropolitní plán

• Komunikace obsahu MPP je dnes stejně důležitá jako jeho 
vytváření a její podcenění může podstatně komplikovat jeho 
schválení

• Krizová komunikace 

• Otázka efektivity sociálních médií

• Prezentace MPP, srozumitelnost, cílové skupiny



VEŘEJNOST INVESTOR POLITIK NEZISKOVKA VEŘEJNÁ
SPRÁVA



příčná
vazba



přechod 
pro 
chodce



celoměstsky významná 
komunikace s výrazným 
pobytovým potenciálem



příjemná
městská
ulice



převážně horizontálně
uspořádané urbánní
struktury v dlouhodobě
stabilizovaném území



vesnice





děkuji.

Monika McGarrell Klimentová
klimentova@ipr.praha.eu


