
Reakce Zpracovatele (IPR Praha /KMP)  
na Stanovisko  
Odborné pracovní skupiny pro posouzení 
pracovního návrhu nového Územního plánu 
hlavního m ěsta Prahy (Metropolitního plánu) 
 
Předně je nutné poděkovat, že k podobnému posouzení došlo a že 
přijaté stanovisko Odborné pracovní skupiny (Skupina ) ze dne 22. 
srpna 2016 (Stanovisko ), se jeví jako profesionální, nestranné a 
v závěru konsenzuální, byť je z textu na více místech patrné, že 
skupina byla v názorech ne vždy zcela jednotná. Toto vysvětluje sám 
text Stanoviska, když v bodě 1. uvádí: „Je nutné rozlišovat, co skutečně 
stanoví právní normy, a co tudíž tvoří rámec zákonnosti Metropolitního 
plánu, a co má být naopak „toliko“ předmětem odborné věcné diskuze nad 
nejvhodnějším z několika možných zákonných řešení“. 
 
Z textu potom jednoznačně vyplývá, že Skupina v žádném 
z posuzovaných bodů, ani v celku nezaznamenala nikde zjevný 
nesoulad s právními předpisy. Na základě své diskuse však 
identifikovala a popsala několik jevů (regulativů územního plánu) 
z návrhu Metropolitního plánu, které mohou být z hlediska užšího 
odborného diskursu nazírány různě, a zde potom Skupina konstatuje: 
„Pokud bude návrh Metropolitního plánu posuzován z právního hlediska, 
je nutné rozlišovat, zda určitý požadavek skutečně vyplývá z právních 
předpisů, nebo je jen otázkou volného uvážení o vhodnosti a věcného řešení, 
které může být v mezích zákonných mantinelů jakékoli a každé bude samo o 
sobě legální.“ A hned na to také dodává: „To však současně nijak 
nevylučuje, aby byla některá navrhovaná řešení posouzena jako nevhodná 
z důvodů urbanistických, procedurálních (např. v zájmu hladkého průběhu 
projednání návrhu Metropolitního plánu), politických, ekonomických, 
ekologických, sociálních, dopravních či jiných.“ 
 
Jinými slovy Skupina ve svém Stanovisku jednoznačně přiznává, že 
názory na možné věcné řešení územního plánu se mohou různit. 
Z širšího vědeckého pohledu je potom jasné, že zejména v územním 
plánování (které je a musí být komplexním oborem) bude názor na 
řešení vždy vycházet nejen ze vzdělání, zkušeností a zaměření toho, 
kdo názor prezentuje, ale především z jeho širších názorových 
(popřípadě ideologických) základů. Proto, vzhledem ke svému 
složení, ani Skupina nebyla a nemohla být jednotná. Přesto je z textu 
Stanoviska patrné, že celkové (souhrnné) hodnocení Metropolitního 
plánu vyznívá kladně (viz zejména text úvodu) a že na nejspornější 
témata (otázky) je možné nalézat mnoho ještě spornějších odpovědí. 
Proto si také, logicky, text Stanoviska na několika místech trochu 
protiřečí, jak uvedeme dále.  
 
V některých případech dokonce Skupina po diskusi došla ke zcela 
opačným závěrům a řešením, než které zpočátku ve svých 
materiálech naznačovala. Typickou ukázkou takových příkladů jsou 
například tzv. podmíněnosti a věčný boj mezi stagnací a reálnými 
možnostmi naplnění potenciálu, nebo obecné spory mezi ochranou a 
rozvojem hodnot v území.  
Ve všech sporných případech však Skupina ve výsledku říká pouze 
svá doporučení a nechává výsledné řešení na zvážení Zpracovatele, 
který bude vždy, a to bez výjimky, za výsledné odevzdané řešení 
odpovědný, a je tedy z právního i věcného hlediska na něm, jakému 



řešení dá přednost. Tento profesionální a velkorysý a přístup je dle 
názoru Zpracovatele jednoznačnou známkou vysoké důvěryhodnosti 
Skupiny a vysokého kreditu výsledného Stanoviska. Proto je také 
Zpracovatel připraven toto Stanovisko respektovat a v jeho duchu 
návrh Metropolitního plánu před odevzdáním do společného jednání 
dopracovat. 
 
Po podrobném prostudování Stanoviska je dnes možné konstatovat, 
že tam, kde se řešení jeví jednoznačné, navrhujeme okamžitá 
opatření (některé body již dokonce byly do dokumentace 
zapracovány v minulých měsících). Tam, kde se ovšem řešení zcela 
jasné nezdá, a kde by bylo možné souhlasit s několika variantami, 
aniž by to snížilo kvalitu výsledného díla, doporučujeme další diskusi. 
Diskuse budou organizovány na základě připravených rozborů 
možností a z nich plynoucích důsledků na celou dokumentaci. Závěry 
Odborných diskusí by potom mohly naznačit jednotlivá rozhodnutí, ke 
kterému řešení se ve výsledku při dopracování návrhu Metropolitního 
plánu přiklonit. To se týká zejména hledání celkového potenciálu a 
kompozice města, s tím související parametrické a grafické regulace 
míst s největším rozvojovým potenciálem, regulace výšek a 
v neposlední řadě řešení veřejné vybavenosti a infrastruktury obecně.  
Z uvedeného výčtu je zjevné, že se jedná o otázky / úkoly, které ve 
svém řešení mohou zajistit buď zásadní rozvoj hodnot Prahy jako 
metropole a důležitého města v Evropě, nebo naopak ztrátu energie a 
zásadní stagnaci.  
Proto je definitivní rozhodnutí tak závažné…  
 
 
Z podkladů Kanceláře metropolitního plánu zpracoval  
doc. Ing. arch. Roman Koucký, Praha, 2016-09-04. 
 
  



Závěry a doporučení pracovní skupiny  
a možné řešení z pohledu Zpracovatele 

Zde přetiskujeme úplné znění závěrečné části Stanoviska (kurzivou 
Times New Roman) a ke každému bodu uvádíme zkrácený komentář a 
způsob, jakým by mohly, a dle názoru Zpracovatele měly, být 
požadavky a doporučení zapracovány do Metropolitního plánu (Arial 
tučný a podtržený ).  
Podrobné vysvětlení a zdůvodnění reakce na jednotlivé body a 
podbody Stanoviska je souhrnně uvedeno v další části textu.  
Na základě dohod (zejména mezi Pořizovatelem a Zpracovatelem) o 
způsobu a podrobnosti zapracování jednotlivých bodů bude následně 
stanoven podrobný harmonogram dopracování Návrhu Metropolitního 
plánu. 
 
K jednotlivým bodům: 

1. Obecně  

- Pokračovat v procesu pořizování Metropolitního plánu a pro jeho 
zlepšení doplnit, rozpracovat či zlepšit následující části návrhu 
ještě před jeho předložením do společného jednání. Zpracovatel 
je připraven tak u činit s plným nasazením – rozhodnutí o 
úpravách zejména n ěkterých částí návrhu ješt ě před 
spole čným jednáním vítáme.  

- Při hodnocení a posuzování zákonnosti Metropolitního plánu 
vycházet z faktu, že územní plán má být především vyjádřením 
konsenzu nebo alespoň převažujícího názoru na rozvoj území a 
ochranu jeho hodnot. Zároveň by měl i s potřebnými rezervami 
zajistit reálné rozvojové kapacity pro přirozený budoucí rozvoj a 
prosperitu hlavního města Prahy a plnohodnotný život jejich 
obyvatel. Zpracovatel ud ělá vše pro to, aby byl 
Metropolitní plán vyvážený a byl navržen práv ě na 
základě převažujících názor ů na rozvoj území.   

- Pořizovatel i Zpracovatel mají poměrně široký prostor pro 
navrhování věcných řešení, která by měla být věcně vhodná a 
měla by umožňovat dlouhodobý strategický rozvoj hlavního města 
Prahy odpovídající jejímu celoevropskému významu a potřebám 
obyvatel i návštěvníků se zohledněním předpokládaného růstu 
jejich počtu a se zohledněním trendů změn způsobu života 
obyvatel metropole. Tato řešení nejsou sama o sobě otázkou 
zákonnosti či nezákonnosti, ale věcné vhodnosti, možností 
dosažení konsenzu a prosaditelnosti. Závěrečné úpravy 
Metropolitního plánu probíhají v úzké spolupráci 
Zpracovatele a Po řizovatele. Metropolitní plán je od 
počátku zpracování navrhován v souladu se Zadáním 
jako plán, který p řinese zvýšení kvality života a zajistí 
vyvážený rozvoj Prahy pro jedenadvacáté století.  

2. Obsah Metropolitního plánu 

- Upravit skladbu textu výrokové části Metropolitního plánu a 
přesněji vymezit samostatnou kapitolu obsahující základní 
koncepci rozvoje území hlavního města Prahy a základní 
koncepci ochrany a rozvoje hodnot území hlavního města Prahy. 
Základní koncepce, obsažená v Metropolitním plánu v e 
verzi 2.2 (návrh plánu odevzdaný po řizovateli k 31. 5. 



2016) bude ješt ě zpřesněna a dopln ěna, s důrazem na 
ochranu a rozvoj hodnot.   

3. Forma Metropolitního plánu 

- Z textu závazné části přesunout popisné pasáže a části textu 
objasňující a vysvětlující navrhované řešení do odůvodnění, 
konkrétně do kapitoly „komplexní zdůvodnění přijatého řešení“. 
Zpracovatel od ůvodn ění průběžně dopl ňuje, i když je 
zřejmé, že text od ůvodn ění se může, a bude, ješt ě vyvíjet 
po celou dobu projednávání, zejména jako reakce na 
podané p řipomínky a námitky.  

- Zvážit úpravu struktury Metropolitního plánu podle pořadí 
jednotlivých kapitol v příloze č. 7 Vyhlášky. Struktura bude 
(opakovan ě) zvážena, upravena a od ůvodn ěna v souladu 
se Stanoviskem tak, aby byl plán snadno čitelný, 
jednozna čně pochopitelný, srozumitelný a vymahatelný.   

- Ve výrokové části využívat preskriptivní způsob formulace před 
deskriptivním. Bude upraveno.  

- Přesunout definice všech pojmů vztahujících se k textové části do 
článku 2 s tím, že pojmy vztahující se k určité dílčí části území či 
k určitému regulativu je možné definovat teprve v rámci 
příslušných kapitol. Takto je text ve verzi 2.2 koncipován, 
ještě bude upraven.  

- Eliminovat výskyt synonymických výrazů a cizích slov. Ano.  

- Provést celkovou legislativně technickou revizi a harmonizaci 
s požadavky Legislativních pravidel vlády. Zpracovatel se 
opakovan ě snaží dosáhnout legislativní kvality textu a 
tento jednozna čný požadavek vítá s radostí.  

4. Krycí listy 

- Upravit článek 70, aby lépe vymezil normativní význam krycích 
listů, popsal jejich strukturu (včetně popisu výrokové části a 
odůvodnění krycích listů) a stanovil pravidla pro jejich výklad a 
vztah k ustanovením textové části Metropolitního plánu. Článek 
bude upraven.  

- Obsahově doplnit a zlepšit jednotlivé krycí listy o normativní i 
popisnou část. Zpracovatel na tom pr ůběžně pracuje již 
více než dva roky a bude usilovn ě pokra čovat dále nejen 
před odevzdáním, ale i na základ ě výsledk ů 
projednávání.  

- Normativní část krycích listů formulovat obdobně jako výrokovou 
část Metropolitního plánu, tj. jako normativní předpis v souladu 
s Legislativními pravidly vlády. To je cílem návrhu 
Metropolitního plánu od po čátku. Viz odpov ědi na bod 3.  

- Přesunout vyznačení indexu využití území z krycích listů lokalit i 
z hlavního výkresu. Index využití území je závazný a je 
nedílnou sou částí „základní koncepce“. Bude ale 
v hlavním výkresu i v krycích listech p řesunut tak, aby 
nedocházelo k jeho nesprávným výklad ům. 

- Doplnit odůvodnění jednotlivých krycích listů, které popíše 
důvody navrhovaných regulativů. Odůvodn ění krycích list ů 



bude zapracováno a bude sou částí „celkového 
zdůvodn ění navrhovaného řešení“.  

5. Zásady územního rozvoje 

- Zajistit soulad Metropolitního plánu se Zásadami územního 
rozvoje hl. m. Prahy. Zpracovatel již rezignoval na 
neustálou a zcela marnou snahu o aktualizaci ZÚR. 
Metropolitní plán bude zcela v souladu se ZÚR, by ť to 
jeho kvalitu výrazn ě sníží a projednávání na mnoha 
místech zkomplikuje.  

6. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 

- Zvážit rozšíření výčtu ploch s rozdílným způsobem využití v 
zastavitelném území, zejména ve vazbě na koncepci veřejné 
infrastruktury. Tento požadavek byl vážen p ři práci na 
Metropolitním plánu i na PSP mnohokrát. Metropolitn í 
plán jednozna čněji vysv ětlí jednotlivé regulativy a 
upřesní vztah využití území, charakteru a infrastruktu ry.   

7. Veřejná vybavenost 

- Ve stabilizovaném území zvážit vymezení stávajících areálů 
občanského vybavení obdobně jako v návrhu pro rozvojové a 
transformační území. Vymezení stávající ve řejné (zejména 
občanské) vybavenosti bude dopracováno i s ohledem 
na požadavky m ěstských částí, je však pot řeba důkladn ě 
zvážit zvolenou podrobnost. Zde se jeví další odbor né 
diskuse jako nevyhnutelné.   

- Při parametrickém vymezení veřejné vybavenosti v rozvojovém a 
transformačním území zpřesnit odůvodnění pro aplikaci 
v konkrétních řízeních. Odůvodn ění bude zp řesněno.   

8. Regulační plány, územní studie a ÚPČP 

- Prověřit řešení ploch vymezených Metropolitním plánem pro 
pořízení ÚPČP a pro podrobnější dokumentace, tj. regulační 
plány, územní studie a dohody o parcelaci pro konkrétní plochy. 
Vymezení ploch bude ješt ě zváženo a na základ ě dohod 
o způsobu dopracování návrhu (p řípadně výsledk ů 
projednávání) bude, pokud to bude ú čelné, dopln ěno.  

- Prověřit umožnění redistribuce výšek v případě pořízení ÚPČP 
při zachování celkové kapacity řešeného území. Zpracovatel (ve 
spolupráci s Po řizovatelem) a na základ ě „legislativní 
korektury“ prov ěří a upraví celkové uspo řádání vztahu 
obou úrovní územních plán ů pro hl. m. Prahu – tento 
problém se netýká pouze výšek, ale všech regulativ ů, 
které jsou vázány povinností „závaznosti nad řazené 
dokumentace“.  

9. Výšková regulace 

- Prověřit vhodnost regulace rastrem 100 x 100 m, její 
aplikovatelnost v praxi a možnosti alternativ, zejména ve vztahu 
ke stavbám umísťovaným na hranici rastru. Regulace bude 
znovu podrobena podrobnému zkoumání a bude 
upravena tak, aby nemohlo docházet k nejasnostem.   



- Jako základ využít výškové hladiny v metrech dle § 25 PSP oproti 
počtu podlaží a v odůvodněných případech pak komplementárně 
v kombinaci se stanovením maximální podlažnosti zástavby. 
Zpracovatel bude hledat komplementární možnosti, 
zejména na specifických územích.   

- Při definování výšek dbát na zajištění dostatečných rezerv pro 
rozvojové kapacity hl. m. Prahy. Definování výšek a z toho 
plynoucích rezerv pro rozvoj bude řešeno na základ ě 
dalších jednání o budoucnosti Prahy.  

10. Parametrická regulace 

- Upřesnit text parametrické regulace tak, aby v případě podmínky 
umístění parku ve vymezené ploše resp. ve vymezeném území bylo 
jednoznačné, že se má jednat o souvislou plochu parku o určité 
výměře, a aby nebylo možné naplnit stanovenou podmínku 
vymezením nespojité soustavy malých ploch a parků; Tak to 
bylo myšleno, ale Zpracovatel text ješt ě upřesní tak, aby 
byl jednozna čný.   

- V rozvojových a transformačních plochách se stanovenou 
parametrickou regulací a bez doporučení pořídit ÚPČP, prověřit 
možnost nahrazení parametrické regulace vymezením 
konkrétních ploch veřejné vybavenosti, polohy ulic, plochy parků 
či ploch občanského vybavení. Podrobn ější dokumentaci, 
včetně ÚPčP, lze, na základ ě rozhodnutí Zastupitelstva 
hl. m. Prahy, kdykoli po řídit pro kteroukoli část území hl. 
m. Prahy. Nahrazení regulace parametrické regulací 
grafickou bude na n ěkterých místech prov ěřeno.  

11. Etapizace a podmíněnost 

- V odůvodněných případech zvážit doplnění etapizace a 
podmíněností podle § 19 odst. 1 písm. f) Stavebního zákona, 
zejména ve významných plošně rozsáhlých transformačních a 
zastavitelných plochách a vybraných podmíněností rozvoje 
zástavby, zejména dopravní infrastruktury. Zpracovatel 
považuje uplatn ění etapizace a podmín ěností, v souladu 
s názory Skupiny, za kontraproduktivní pro vyvážený  
rozvoj Prahy. Etapy a podmín ěnosti, pokud to bude 
účelné, budou do Metropolitního plánu zaneseny 
postupn ě na základ ě výsledk ů projednávání a 
jednozna čných p řevažujících ve řejných zájm ů.  

 
--- 
 



Podrobný rozbor textu Stanoviska Odborné 
pracovní skupiny pro posouzení pracovního 
návrhu nového Územního plánu hl. m. Prahy 
(Metropolitního plánu) ze dne 22. srpna 2016 
a podrobné odůvodnění reakcí Kanceláře 
metropolitního plánu Institutu plánování a 
rozvoje Prahy na jednotlivé body, včetně 
návrhu na jejich zapracování do návrhu 
Metropolitního plánu. 
 
Poznámka: tento text navazuje na text Reakce Zpracovatele (IPR 
Praha /KMP) ze dne 2016-09-04 a nelze jej použít samostatně. 
 

1/ Obecně k posuzování zákonnosti metropolitního 
plánu 
K prvnímu bodu je možné konstatovat pouze to, že je jistě možné 
některé otázky hodnotit z různých pohledů (urbanistických, 
procedurálních, politických, ekonomických, ekologických, sociálních, 
dopravních či jiných), vždy je ale nutné rozhodnutí udělat souhrnně, 
posouzením ze všech aspektů současně a synergicky.  
 
Je tedy zjevné, že u některých problematik může být zejména pro 
celek kontraproduktivní, je-li problematika hodnocena pouze 
z pohledů dílčích tak, jak k tomu mají vždy tendenci „úzce zaměřené 
skupiny“. K tomu je nutné konstatovat, že Praze zásadně chybí právě 
celkový pohled na problematiku historie – stav – budoucnost a na 
problematiku kvality života (všech) ve městě žijících i město 
navštěvujících lidí. Je nutné také poznamenat, že upřednostňování 
dílčích zájmů na úkor celku nevede obecně k dobrým výsledkům a 
v územním plánování je to v podstatě cesta ke katastrofě. Návrh 
Metropolitního plánu vždy hledal, hledá a ve výsledku navrhuje 
vyvážená a synergická řešení. A tak je také připraven na dokončení, 
pokud k dokončení bude připraven i Pořizovatel. 
 
Výsledek tohoto souhrnného a synergického snažení se poměrně 
výmluvně projevil na kladném posouzení vlivu na udržitelný rozvoj, 
když ve svých závěrech konstatuje „převážně pozitivní vlivy 
navrhovaného Metropolitního plánu jak na jednotlivé jevy sledované 
v ÚAP, tak na závěry SWOT analýz formulovaných ÚAP.“ 
 

2/ Obsah Metropolitního plánu 
Text základní koncepce (a z ní vycházejících koncepcí dílčích) bude 
v duchu připomínek Skupiny upraven a bude více provázán na 
hodnoty otevřené i městské krajiny. Je možné přejmenovat Koncepci 
na doslovné vyhláškové znění „Základní koncepce rozvoje a ochrany 
a rozvoje hodnot“. Zároveň může dojít k přeformulování některých 
částí tak, aby byly jasnější a srozumitelnější. U všech částí 
předpokládáme přímé odkazy na další články textu, kde se myšlenky 
koncepcí rozvíjejí, což zároveň splní požadavek na obsah územního 
plánu, tedy na podřazení všech regulativů pod koncepce.  
 
Konstatujeme, že základní koncepci Metropolitní plán obsahuje a že jí 
od počátku byla dávána velká důležitost. Důležitost celkových 



koncepcí je patrná už z textu Zadání Metropolitního plánu i přesto, že 
veškeré formulace (které obsahovala například preambule) směřující 
k definování vize města, budoucího směřování a zejména jeho 
kompozice, tedy prostorového uspořádání, byly ve výsledku 
nadřízeným orgánem důsledně eliminovány.  
 
Zde je nutné upozornit na jistou nejasnost ve Stanovisku. Z textu není 
zcela zřejmé, proč se zde hovoří o „obou“ koncepcích, když zákon č. 
183/2006 Sb. v platném znění (dále jen Stavební zákon) i vyhláška 
500/2006 Sb. v platném znění (dále jen Vyhláška) jednoznačně určují 
jednu „základní koncepci“. Otázka „koncepcí“ provází problematiku 
územního plánování dlouhodobě, koncepce byly funkčním 
plánováním zcela zatlačeny do pozadí a to, že zde o koncepcích 
mluvíme, a že jim najednou dávají oponenti Metropolitního plánu 
takový důraz, je potěšující zejména proto, že koncepční části českých 
plánů jsou skutečně více než tristní1.  
 
Samostatným tématem ke koncepcím a zejména k jejich změnám je 
otázka pořizování změn územního plánu. S bodem (iii) jednoznačně 
souhlasíme a konstatujeme, že v Metropolitním plánu definované 
koncepce by neměly podléhat účelovým změnám – Tak je 
Metropolitní plán připraven a předpokládáme, že se stane stabilním 
dokumentem, který nebude množství změn potřebovat.  
 
Poznámka: Na text Požadavky na kvalitu územního plánu hl. m. 
Prahy, který zmiňuje text stanoviska pod čarou v poznámce 3 reaguje 
KMP v samostatném dokumentu. 
 

3/ Forma a struktura Metropolitního plánu 
Rozlišení výrokové části a odůvodnění bude v dopracování návrhu 
Metropolitního plánu precizováno. Text odůvodnění bude navíc 
upravován a doplňován na základě vyhodnocených připomínek a 
námitek po celou dobu projednávání.  
 
Výsledné znění textu Metropolitního plánu, zejména jeho závazné 
části, bude na základě zvážení upraveno v jednotné logice a nejvyšší 
možné srozumitelnosti a přehlednosti s respektováním2 přílohy 7. 
Vyhlášky tak, aby mohl být Metropolitní plán vydán v souladu se 
Stavebním zákonem jako „opatření obecné povahy“. Zde je nutné 
doslovně připomenout text Stanoviska: „… Obecným limitem pro pořadí 

kapitol Metropolitního plánu tak je spíše než legislativní rámec jeho 

srozumitelnost a přezkoumatelnost postupu jeho tvorby.6) Výlučně z hlediska 

zákonnosti se proto domníváme, že lze postupovat tak, jak postupoval 

Zpracovatel Metropolitního plánu, když zvolil jinou strukturu členění obsahu 

Metropolitního plánu a provedené odchylky následně transparentně označil 

v Příloze č. 1 odůvodnění Metropolitního plánu – „Schéma struktury textové 

části MPP“.“ 
6) Judikatura navíc potvrdila, že je možné, aby územní plán ve výrokové části i odůvodnění 

odkazoval na externí dokumenty, což činí tvrzení o závaznosti pořadí jednotlivých kapitol 

fakticky neudržitelným. Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 5. 2011, č. j. 1 

Ao 2/2011 – 17. 

 
Jazyková a legislativně technická úroveň textu byla a je cílem 
Kanceláře metropolitního plánu od počátku zpracování. Zde zcela a 
bez výjimek souhlasíme se zněním celého bodu, zejména o právní 

                                                
1 Většinou se jedná o trpný popis města, konstatování obecných tezí ze zastaralých 
urbanistických skript a o vyjmenování chráněných prvků území.  
2 Trochu je zde opomenut fakt, že územní plán vychází ze svého Zadání (tento klíčový 
dokument je ve Stanovisku zmíněn pouze jednou a to v jiných souvislostech), kde je 
jednoznačně uvedeno, že Metropolitní plán bude ve všech svých částech respektovat Vyhlášku. 



kvalitě textu3. Je zjevné, že k „legislativně právní korektuře“ musí dojít 
ještě před společným jednáním dle § 50 Stavebního zákona. Od 
počátku zpracování Metropolitního plánu se o to Kancelář 
metropolitního plánu usilovně snaží, prozatím se však nepodařilo 
podobnou komplexní korekturu na potřebné úrovni, z mnoha důvodů 
(vnějších i vnitřních), zajistit. Předpokládáme, že se tak stane 
v dopracování návrhu Metropolitního plánu právě na základě 
Stanoviska.  

4/ Krycí listy lokalit 
Krycí listy budou upraveny na základě doporučení Skupiny a zejména 
také na základě všech jednání mezi Zpracovatelem a Pořizovatelem, 
která proběhla v průběhu července a srpna 2016.  
 
Je nutné konstatovat, že různá forma krycích listů je v českém 
územním plánování v různé míře a formě používána již více než 
dvacet let (a to za platnosti různých verzí stavebních zákonů) a že 
jejich výsledná úprava jako nedílné součásti závazného textu je pro 
Zpracovatele samozřejmostí. Proto bude odůvodnění krycích listů 
zpracováno rozhodně samostatně a nikoli jako přímá součást krycího 
listu.  
 
Po dohodě s Pořizovatelem se Zpracovatel rozhodl vrátit se k obsahu 
krycích listů tak, jak byly odevzdány ke kontrole 31. 11. 2015 resp. 
31. 3. 2016, tedy se stručnou citací nejdůležitějších ustanovení 
z textu závazné části. Krycí listy budou opatřeny odkazovým 
aparátem, který uživatele nasměruje k příslušným článkům textové 
části. Krycí listy budou užívat stejných formulací jako text závazné 
části.  
 
Stanovení podmínek ochrany a rozvoje hodnot v krycím listu zajišťuje 
cílový charakter a soubor regulativů stanovených pro lokalitu a dále 
podrobné regulativy vztažené k plochám. Pro větší přehlednost 
krycích listů Zpracovatel sloučí cílový a určující charakter, cílový stav 
území bude definovat cílový charakter jak pro transformační a 
rozvojové, tak pro lokality stabilizované. Návazně budou upraveny 
příslušné články závazné části (mezi ně patří i článek 70) a grafická 
podoba krycích listů. 
 
Index využití bude přesunut do jiné části krycího listu, aby byl jasně 
odlišitelný rozdíl jeho účelu od ostatních regulací pro lokalitu. Je však 
závazný pro vyhodnocování uplatňování Metropolitního plánu a také 
pro vypracování ÚPčP, proto musí zůstat součástí závazné části 
dokumentace. 
 

5/ Soulad se Zásadami územního rozvoje 
Zkratka „ZÚR“ reprezentuje nadřazenou (krajskou úroveň) územně 
plánovací dokumentace – Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy, 
v případě hl. m. Prahy pořizovanou pro stejné správní území jako 
Územní plán a tím také pořizovanou a vydanou stejnými institucemi. 
Lze ji jednoznačně v některých ohledech4 vnímat jako dokumentaci 
pro Prahu nadbytečnou a situaci komplikující. V roce 2012 se vyskytly 
i pracovní návrhy v novele Stavebného zákona, které by Praze dávaly 

                                                
3 Je nutné poznamenat, že žádná dokumentace územního plánu zpracovaná, projednaná a 
používaná do dnešních dnů v České republice (nejen) dle zákona 183/2006 v platném znění 
požadované kvality právního textu nedosahuje, protože žádná ještě nebyla podrobena 
takovému drobnohledu jako Metropolitní plán. Je zjevné, že většina plánů by jen stěží „prošla“ 
takovým posouzením. Tento fakt se týká i těch několika málo plánů, které jsou zpracovány 
oponenty Metropolitního plánu. 
4 Zejména se jedná o nepřiměřenou podrobnost některých méně důležitých částí, které 
determinují zpracování podrobnějších dokumentací, nejen Metropolitního plánu. 



možnost této plánovací úrovně nevyužít. To se však Praze nepodařilo 
prosadit. Na druhou stranu je nutné konstatovat, že ZÚR obsahují 
některé pro Prahu důležité infrastrukturní zásady (celostátního 
významu), bez kterých se harmonický rozvoj Prahy v budoucnu 
neobejde a jejich dlouhodobé fixování (v ZÚR) je pro Prahu klíčové.  
 
Je proto nutné přiznat, že tato, dnes již v mnoha ohledech a tématech 
částečně neaktuální dokumentace (a podle mnoha odborníků i 
politiků v mnoha detailech pro Prahu destruktivní dokumentace5), 
přesto existuje a platí a Zpracovatel je nucen k jejímu doslovnému 
zapracování.  
 
Zpracovatel dlouhodobě (prokazatelně od roku 2014) poukazuje na 
nutnost aktualizace ZÚR a v několika verzích předložil pořizovateli 
návrh textu „Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje hl. m. 
Prahy“ ve kterém upozorňuje na největší nesrovnalosti nadřazené 
dokumentace.6 Zde je nutné vysvětlení názoru Zpracovatele na to, že 
aktualizace ZÚR možná a žádoucí je stále (až do veřejného 
projednávání).  K tomuto stejně dojde v pravidelné aktualizaci v roce 
2018. Bude-li aktualizace řešena adekvátně, dostanou se jednotlivé 
dokumentace (Metropolitní plán a ZÚR) do rozporu tak jako tak – pak 
to bude nutné řešit znovu.  
 
K celé problematice „souladu s nadřazenou dokumentací“ je nutné 
uvést ještě jednu zásadní poznámku. Metropolitní plán byl vždy, ve 
všech verzích odevzdaných Pořizovateli, v souladu se ZÚR a 
vždy byl tento soulad náležitě odůvodněn. Snažili jsme se tak 
„způsobem výkladu souladu“ eliminovat alespoň největší chyby ZÚR. 
A snažili jsme se celou dobu o aktualizaci ZÚR, která by největší 
chyby napravila7. Názor na možnost výkladu „souladu“ se však měnil 
a vyvíjel u oponentů i Pořizovatele. Nyní došlo k dohodě Zpracovatele 
a Pořizovatele o velmi striktním převzetí požadavků z „nadřazené 
dokumentace“ a důsledky z toho plynoucí budou „vloženy do 
projednávání“. Je zřejmé, že při projednávání se může tento stav 
projevit jako anachronismus a bude zajímavé sledovat, jakým 
směrem bude vyřešen, a s jakými výchozími podmínkami se Praha 
vydá do jedenadvacátého století. 
 
Poté, co bylo Pořizovatelem definitivně rozhodnuto (není jasné na 
základě čeho a proč) o nezahájení Aktualizace č. 2 ZÚR, upravil 
Zpracovatel návrhy obsažené v Metropolitním plánu tak, aby byly 
s nadřazenou dokumentací v (doslovném) souladu i přes to, že to 
kvalitu Metropolitního plánu a jeho hodnocení vlivu na udržitelný 
rozvoj jednoznačně zhorší8. Aktualizovány byly zejména kapitoly 
týkající se rozvojových oblastí a rozvojových os, územního systému 
ekologické stability a dopravní a technické infrastruktury a veřejně 
prospěšné stavby a opatření. V některých případech jsou 
v Metropolitním plánu vymezeny úseky koridorů vyplývající ze ZÚR a 
zároveň v alternativní trase úseky vyplývající z podrobnějších 
dokumentací a z konzultací se správci infrastruktury.  

                                                
5 Viz například některé texty Petry Kolínské z nedávné doby: http://kolinska.blog.respekt.cz/top-
09-na-promenu-prahy-rezignovala/ a http://zpravy.aktualne.cz/domaci/co-praze-jeste-chybi-
dokonceni-obou-okruhu-metro-d-i-tramvaj/r~2acfc6ba5e0811e5b3730025900fea04/ 
6 Verze 0 (30. 4. 2015) Zpráva o uplatňování ZÚR k diskusi jednání, verze 1 (3. 6. 2015) Zpráva 
o uplatňování ZÚR zasláno e-mailem, verze 2 (18. 6. 2015) Zpráva o uplatňování ZÚR zasláno 
e-mailem, verze 3 (15. 7. 2015) Zpráva o uplatňování ZÚR zasláno e-mailem, verze 4 (29. 9. 
2015) Zpráva o uplatňování ZÚR zasláno e-mailem, verze 5 (3. 3. 2016) Zpráva o uplatňování 
ZÚR předáno, verze 6 (4. 7. 2016) Zpráva o uplatňování ZÚR předáno. 
7 Je zřejmé, že pokud by dokumentace ZÚR prošla v době přípravy obdobnou „oponenturou“ 
jako Metropolitní plán, byla by zcela jiná, nebo by nikdy nebyla vydána v současné podobě. 
8 Vyhodnocení vlivů územního plánu hl. města Prahy na udržitelný rozvoj území (části C – F), 
nyní je ve VVURÚ toto hodnocení: „ Provedené vyhodnocení (viz část E předkládané 
dokumentace) konstatuje vysokou míru souladu Metropolitního plánu s prioritami územního 
plánování stanovenými v Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy.“ 

http://kolinska.blog.respekt.cz/top-09-na-promenu-prahy-rezignovala/
http://kolinska.blog.respekt.cz/top-09-na-promenu-prahy-rezignovala/
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/co-praze-jeste-chybi-dokonceni-obou-okruhu-metro-d-i-tramvaj/r~2acfc6ba5e0811e5b3730025900fea04/
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/co-praze-jeste-chybi-dokonceni-obou-okruhu-metro-d-i-tramvaj/r~2acfc6ba5e0811e5b3730025900fea04/


 

6/ Členění zastavitelného území na plochy 
s rozdílným způsobem využití 
Tento bod je zjevnou a dlouhodobě neukončenou polemikou dvou 
paradigmat (nejen českého) územního plánování9. Na jedné straně je 
zastaralá a překonaná víra ve všespásnost regulování jednotlivých a 
přesných funkcí na dané a co nejmenší ploše. (Takový způsob 
plánování druhé poloviny dvacátého století v direktivně řízené 
společnosti byl aplikován zejména v našem prostředí a jeho zastánci 
nesou plnou odpovědnost za současný neutěšený stav našich měst). 
Na druhé straně je možnost tento způsob již konečně ukončit a 
nahradit zavedením „staronového“ regulování města skrze jeho 
strukturu a charakter území. O takovýto způsob regulace se 
Metropolitní plán od počátku, v souladu se Zadáním i PSP, snaží a 
postup řádně odůvodňuje. To, že Skupina tento trend shledala ve 
svém Stanovisku jako souladný s právními předpisy, naplňuje 
zpracovatele radostí a optimismem.  
 
Text Stanoviska ale zároveň v tomto bodě vychází z částečného 
nepochopení celého systému popisu strukturálního utváření území 
v Metropolitním plánu, které je zcela v souladu s § 10 odst. 1 PSP. 
Zdánlivá nevyrovnanost mezi regulováním ploch otevřené krajiny a 
krajiny ve městě na straně jedné a zastavěných a zastavitelných částí 
území na straně druhé vychází z logicky odlišného způsobu 
definování struktury. Zatímco „zelené“ (nezastavitelné) plochy mají 
strukturu a z ní vyplývající charakter dán především svým „obsahem“ 
(postaru bychom mohli říci využitím), proto je účelné vymezit více 
druhů ploch (také s ohledem na jiné zákony např. lesní plochy), je 
struktura a z ní vyplývající charakter zastavěných lokalit dán nikoli 
různými plochami a jejich funkcemi, ale především jejich vzájemným 
(prostorovým) uspořádáním, které však způsob využití ve svém 
důsledku determinuje. Proto pro definování strukturálních regulativů 
zastavitelného území jednoznačně postačuje (plošné) vymezení 
veřejných prostranství a jednotlivých, stavebních (i nestavebních) 
bloků s tím, že (prostorová) struktura zastavění i třeba velikostně 
shodných stavebních bloků je různá. To se projevuje různým 
(grafickým) vzájemným uspořádáním „stejných (barev) ploch“ 
v různých poměrech – množství samotné zástavby, vnitrobloky, 
zahrady, park ve volné zástavbě a podobně10. 
 
I přes tyto „rozdílnosti“ (mezi plochami „zelenými“ a „červenými“) je 
možné nakonec vysledovat, že „strukturální typy lokalit“, na které se 
vztahují nejdůležitější regulativy plánu, jsou pro městskou krajinu a 
pro krajinu ve městě spolu s otevřenou krajinou vyrovnány (10 a 3+7 
typů). Navíc k tomuto vymezení je možné ve vyšší míře (zejména na 
základě projednávání, pokud to bude účelné) použít definované 
plochy pro veřejné vybavení11. Prozatím Metropolitní plán obsahuje 
dostatek nástrojů i ploch a vymezování dalších druhů ploch se jeví 
jako neúčelné. 
 
Obecnou otázkou z tohoto bodu Stanoviska zůstává „zobrazování 
stabilizovaných prvků (veškeré) infrastruktury“. Na toto téma 
předpokládáme další obsáhlá jednání s Pořizovatelem, případně 
s dalšími relevantními odborníky.  

                                                
9 Tento klíčový problém zejména českého územního plánování už řešíme více než čtvrt století a 
bylo o tom napsáno mnoho textů, prozatím ale marně, protože stále vítězí rigidita zastaralého 
direktivního plánování funkcí, i když už je stavební zákon nazývá jinak. 
10 Vnitrobloky, zahrady i park ve volné zástavbě jsou regulativy stavebního bloku, i když jsou 
zelené a zastavitelné jen za zvláštních podmínek. 
11 Zde je nutné pracovat souběžně s bodem 7 Stanoviska. 



 

7/ Vymezení ploch veřejné vybavenosti, zejm. 
občanského vybavení 
Tento bod bytostně souvisí s bodem předešlým a platí v celém 
rozsahu z něho plynoucí závěry a otazníky. Není žádných pochyb o 
tom, „zda mají být vymezeny plochy veřejného vybavení“, ano mají a 
v Metropolitním plánu také, jak je to účelné, vymezeny jsou. Otázkou 
ale zůstává „jak (podrobně) mají být vymezeny plochy veřejného 
vybavení?“. Svým způsobem zůstává také otázka, kterého veřejného 
vybavení – například dostupnost obchodů a jiného vybavení služeb, 
které mají přímý vliv na kvalitu života ve městě a na vyvolanou 
dopravní zátěž.  
 
Metropolitní plán využívá několik nástrojů k vymezení veřejného 
vybavení (obdobně jako využívá různé nástroje pro jiné regulace), 
jedná se o plošné vymezení, bodové značky s definovaným okolím a 
plochy s parametricky stanoveným podílem veřejného, především tzv. 
občanského vybavení. Každý typ regulace má své výhody a svoje 
limity. Vždy bylo pečlivě váženo, jaká regulace je nejvhodnější pro 
zajištění veřejného zájmu na realizaci veřejného vybavení. 
Zpracovatel očekává, že během procesu pořizování může a bude 
docházet v určitých místech ke konkretizaci řešení, například 
zpřesnění bodových značek na konkrétně vymezené plochy. 
Částečně se tak již stalo po konzultacích s městskými částmi. 
 
Samostatným podbodem je vymezení stávající infrastruktury (všeho 
druhu). Je zřejmé, že na základě diskusí posledních dvou let bude 
nutné stávající vybavenost (ale také veškeré prvky stávajících 
infrastruktur) do plánu v nějaké míře zapracovat. Na toto téma 
probíhají diskuse mezi Zpracovatelem a Pořizovatelem. Otázkou je 
kritérium výběru, a množství zobrazených jevů a také jejich hierarchie 
a význam (například pouze metropolitní úrovně?). Pro potřebu 
prověření způsobu, jakým stávající vybavenost do plánu vymezit a i 
vzhledem k tomu, že Pracovní skupina byla v tomto bodě nejednotná, 
navrhuje Zpracovatel uspořádat další jednání na toto téma, kde by se 
problematika podrobila dalšímu zkoumání. Na základě výsledků by 
byla stávající infrastruktura do plánu zanesena. 
 

8/ vymezení ploch, ve kterých je podmínkou 
rozhodování vydání regulačního plánu nebo 
pořízení územní studie a stanovení pravidel 
závazných pro ÚPČP 
Otázka podrobnějších dokumentací byla obsáhle diskutována v týmu 
Metropolitního plánu už v době zpracovávání Zadání, na půdě 
Pořizovatele a konec konců i u nadřízeného orgánu. Jak je z textu 
Stanoviska patrné, byla zásadním tématem také při práci Skupiny. 
Přitom otázka podrobnějších dokumentací také nedílně souvisí s tzv. 
podmíněností. Je zjevné, že Skupina ani v této otázce nedošla 
k jednoznačným odpovědím, ale nejdůležitější je zjištění, že je nutné 
„zabránit faktickým stavebním uzávěrám“. O to se Metropolitní plán 
snaží, v souladu se Zadáním, od samého počátku svého zpracování. 
 
Otázku podrobnějších dokumentací je především nutné nazírat ve 
světle „dvouúrovňového územního plánu“ tak, jak je v Zadání 
Metropolitního plánu, na základě Stavebního zákona, koncipován. 
Územní plány vymezených částí hl. m. Prahy, jako druhá a 
podrobnější úroveň „dvouúrovňového územního plánu“ neměla nikdy 
za úkol nahradit jiné druhy podrobnějších dokumentací. Úkolem 



Územních plánů vymezených částí Prahy je převedení zejména 
(obecných) parametrických regulativů do (konkrétního) grafického 
řešení v daném území.  
 
Zpracovatel již provádí a prováděl i během přípravy návrhu prověření 
nastavení regulativů pro ÚPČP a jejich vztah k Metropolitnímu plánu 
a jeho regulativům (ale také k jiným podrobnějším dokumentacím). 
Ukazuje se, že čím více fixní a předjímané řešení v Metropolitním 
plánu je navrženo, tím fakticky horší řešení lze naplnit v podrobnější 
dokumentaci ÚPČP. Z tohoto důvodu mohou být prověřena a do 
Metropolitního plánu zapracována jen ta území, ke kterým 
zpracovatel obdržel dostatečné relevantní podklady a které byly 
v průběhu procesu přípravy Metropolitního plánu prověřeny a toto 
řešení je konsenzuální12. 
 
Zpracovatel v dopracování návrhu Metropolitního plánu prověří 
možnost definování přeskupování kapacit v rámci řešeného území 
ÚPČP, protože se jednoznačně ukazuje, že nastavení objemové 
struktury a prostorového uspořádání souvisí s detailní znalostí území 
v čase a podle zvoleného záměru. Nejedná se jen o výškové 
uspořádání, ale také o veřejný zájem a další náležitosti návrhu 
(například vymezení ploch veřejně prospěšných staveb při 
„neznalosti“ přesné polohy stavby, která vždy bude odpovídat řešení 
celého území). Je nutné stanovit jednoznačnou metodiku zpracování 
ÚPČP, aniž by pro tyto podrobnější dokumentace byla naznačena 
„věcná řešení“ (viz např. vedení tras ulic, definování přesných ploch 
veřejného vybavení apod.). Je zjevné, že veřejně prospěšné stavby 
mohou v takových případech definovat teprve podrobnější 
dokumentace. 
 
Text Stanoviska potvrzuje, že nastavení ÚPČP tak jak je provedeno 
ve výroku a odůvodněno, je provedeno odpovídajícím způsobem. 
Jak již bylo řečeno, zásadním úkolem zpracování ÚPČP je převedení 
parametrické regulace na grafickou (při přesném zachování 
definovaného potenciálu). Tento systém umožňuje sledovat jaké 
nejvhodnější prostorové a z toho plynoucí i „funkční“ uspořádání je 
navrhováno. Bude možné jednoduchým způsobem porovnávat 
alternativní řešení dotčených území (např. jednoduchou 
architektonickou soutěží), aniž by se změnilo jejich celkové využití a 
celkové zatížení. Ale zejména, aniž by byl blokován jejich rozvoj, tak 
jak je to uvedeno v článku 149 textové části výroku Metropolitního 
plánu a je uvažováno i o úpravě článků souvisejících (150-156). 
 
Je samozřejmě na samostatném zvážení, je-li účelné pořizování 
jiných dokumentací, budou-li ÚPčP obsahovat dostatečné podmínky 
pro umístění záměrů v území. Zejména tehdy, když je zjevné, že tyto 
následné ještě podrobnější dokumentace budou ve své podstatě 
obsahovat obdobné regulativy a jen opravdu málo nových, ale zato 
často neflexibilních a omezujících ustanovení. Nabízí se otázka: je 
takový postup tou nejlepší cestou pro posílení kvality prostředí Prahy 
a posun kvality české architektury?  
 
Stejně je na zvážení i případné doplnění podmíněností podrobnějších 
dokumentací. Předpokládáme, že takové ustanovení je možné doplnit 
vždy během transparentního procesu projednání územního plánu, je 
ale také a především nutné celou problematiku vnímat 
z celoměstského (Metropolitního) měřítka a nikoliv jen pohledem 
například příslušných městských částí. Rozhodnutí o blokaci rozvoje 

                                                
12 Takové případy ale prokazatelně nenastaly – ukázkou jsou nejpodrobněji řešená území 
Bubnů a Žižkovského nádraží, kde došlo ze strany městských částí k odmítnutí dříve dlouhou 
dobu projednávaných řešení. 



velkých území se totiž negativně dotkne celé metropolitní oblasti, celé 
společnosti, nikoli jen nejbližšího okolí.  
 
Zásadní pro výsledné rozhodnutí by mělo být především podrobné 
prověření a posouzení, jakým způsobem se dnes obdobný nástroj 
využívá – proč stávající platný územní plán jednoznačně selhal. To 
by mohla říci podrobná analýza důvodů (a z toho plynoucích 
důsledků), proč pro vybraná území nebyla dosud13 projednána 
předepsaná podrobnější dokumentace tak, aby mohlo dojít k sejmutí 
stavebních uzávěr.  
 

9/ výšková regulace 
Výšková regulace bude v návaznosti na Stanovisko dopracována do 
naprosté jednoznačnosti.  
 
V nově upravené (nevydané) verzi závazné části již úpravy textace 
směřují k snazší orientaci v pravidlech výškové regulace tak, aby byla 
zcela jednoznačná. 
 
Druhým bodem ve Stanovisku je: „Zvážit vztažení výškové regulace na 

místo ke čtvercovému rastru 100 x 100 m k jakékoli jiné formě, která bude 

více popisovat reálnou strukturu v území a lépe ošetří možné zneužití 

rastrového území“ a „Prověřit systém výškové regulace na rozhraní čtverců, 

příp. lokalit a vyzkoušet jej na zkušebních projektech ve vybraných místech.“ 

Zde je nutné vzít v úvahu text úvodu Stanoviska, kdy Skupina:  
„…oceňuje inovativní přístup k metodice tvorby územního plánu a pečlivost, 

s jakou bylo přistoupeno ke sběru a vyhodnocení širokého spektra dat 

o území, jakož i nepopiratelné úsilí, které bylo Zpracovatelem do dnešních 

dnů návrhu Metropolitního plánu věnováno. Inovativní přístup usilující o 

novou kvalitu územního plánování považujeme za vhodný zejména proto, že 

se snaží předcházet negativním jevům spojeným s uplatňováním dosud 

platného územního plánu, stagnací rozvoje výstavby i veřejné infrastruktury 

či faktických stavebních uzávěr ve velkých rozvojových územích města a 

vychází vstříc legitimním zájmům rozvoje města, systematického plánování 

jeho budoucích kapacit a vytváření podmínek pro příjemný život v něm.“  

 
Výšková regulace, která je založena na pečlivém rozboru dat 
z terénního průzkumu a z rozboru 3D modelu, stanovuje v území 
stávající stav tím, že stanovuje na ploše „ideálního pražského bloku 
nejčastěji se vyskytující výšky“. Navržený způsob ochraňuje 
současnou diverzitu horizontů a toho, co se nazývá „střešní krajina“ a 
umožňuje harmonický rozvoj těchto hodnot pro Prahu tak typických. 
 
Zde se nejvíce projevuje digitálnost celého Metropolitního plánu a 
zrušením této metody bychom přišli o možnost diverzifikace ploch 
podle stávajícího stavu. Je pravda, že takto nastavená regulace je 
velmi přísná a je pravděpodobné, že projednávání bude nejspíše 
vyžadovat její výrazné uvolnění. Stejného názoru je již nyní 
Pořizovatel a tento požadavek se objevil i v textu Stanoviska: „Zajistit 

dostatečné rezervy pro přirozené budoucí rozvojové kapacity hl. m. Prahy 

a větší volnost pro řešení rozvojových a transformačních území.“ 

Zároveň je nutné reagovat na tento „poslední požadavek“, který je 
zcela nový a bude k němu, pokud to okolnosti dovolí, určitě 
přihlédnuto. Zde je nutná interakce politické representace (viz bod 1.), 
protože musí jít o převažující názor. Je nutné konstatovat, že takový 
názor je v souladu se Zadáním a prozatím byl ne zcela naplněn. 
Samozřejmě je nutná mít na paměti, že zvednutí výškové hladiny, 
která zajistí dostatečné kapacity i ve stabilizovaných lokalitách, není 

                                                
13 Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy platí od roku 1999. 



možné bez jasné deklarace politické podpory a na některých místech 
je bez jednání s památkovou péčí nemyslitelný. 
 

10/ obsah a rozsah parametrické regulace 
Zde se plně ztotožňujeme ze závěry Stanoviska. Pravidla jak 
pracovat s parametrickou regulací jsou obsažena již v Metropolitním 
plánu, prostor pro správní rozhodnutí stavebního úřadu je v tomto 
ohledu velmi omezen. Prověření způsobu rozhodování je možné a 
reálné (Zpracovatel to opakovaně nabízel), ale takový postup 
vyžaduje od Pořizovatele i Zpracovatele další nasazení a tudíž 
jednoznačně další čas na dopracování návrhu Metropolitního plánu.  
 
Otázkou zůstává, zda zvýšení míry regulace (například nahrazením 
parametrické regulace grafickou tam, kde není prioritou pořízení 
ÚPčP) nezkomplikuje postup projednávání, protože nepřiměřený 
detail Metropolitního plánu bude nadřazen celkovému řešení celé 
Metropole. 
 

11/ etapizace a podmíněnost  
Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí obecný stav společnosti a analogicky 
také zejména stavební trh v Praze, je zjevné, že jakékoli etapy (které 
nelze reálně správně určit) natož pak tak zvané podmíněnosti, které 
jsou pouze jinou formou stavební uzávěry, budou vždy 
kontraproduktivní a současnou neutěšenou situaci pouze zhorší. 
Proto, jak už bylo řečeno i ve Stanovisku, definování etapizace a 
podmíněností je velmi diskutabilní a s největší pravděpodobností 
přinese pouze stejné negativní výsledky, jaké vykazuje stávající 
územní plán. Zpracovatel se proto jednoznačně domnívá, že 
neodůvodněné stanovení podmínek je kontraproduktivní a pouze 
území zablokuje. Proto budou tyto nástroje územního plánování 
použity pouze tehdy, pokud to jednoznačně vyplyne z projednávání 
s tím, že odpovědnost za takový nesystémový krok ponese žadatel a 
ten, kdo o tom ve výsledku rozhodne. 
 

Závěrem 
Na závěr podrobného odůvodnění naší Reakce na Stanovisko je 
nutné zopakovat, že Zpracovatel vítá celé posouzení a že je 
připraven, v duchu Reakce, po případných dalších jednáních se členy 
Skupiny a s Pořizovatelem, na dopracování návrhu Metropolitního 
plánu.  
 
Praha 2016-09-30  
Odůvodnění zpracovali:  
Ing. arch. Jaromír Hainc PhD, Ing. arch. Kristýna Lhotská,  
Ing. arch. Michal Leňo, Ing. arch. Annamária Bohuniczky,  
Ing. arch. Jiří Deyl 
Závěrečná redakce: doc. Ing. arch. Roman Koucký 
Konzultace Ing. arch. Petr Hlaváček 
 


