
Aktivity provedené ipr v přímém vztAhu 
k mpp (nAd rámec požAdAvků zákonA)

Usnesení ZHMP o pořízení MP
(7. 6. 2012)

Zveřejnění zadání MP (15.3. 2013)
(Veřejnou vyhláškou – oznámením o projednání návrhu zadání MP)

Pořizovatel (MHMP) zapracovává připomínky
(IPR jako zpracovatel je konzultován) (04-07/2013)

Schválení návrhu zadání
(19.9. 2013)

Podávání připomínek
(15.3. – 18.4. 2013) – Vyjádření dotčených
orgánů a MMR (jako nadřízeného orgánu)

Podněty sousedních obcí

Pořizovatel obdržel a roztřídil  1583 připomínek

Schvalování zadání Ministerstvem pro místní rozvoj 

Aktualizace UAP 2012 schváleny 10/2012

Aktualizace UAP 2014 schváleny 3/2015

Zpracování zadání MP

KONZULTACE S ODBORNÍKY
∙ Metodika Metropolitního plánu hl . M Prahy zpracovávána průběžně
   od r. 2008 (externě), odevzdána červen 2012 (kniha Elementární
   urbanismus II)
∙ Lektorské posudky odborníků k tezím a metodice Metropolitního plánu
    (8/2012-1/2013)
∙ Představení metodiky na MOZD (12/2012) 
∙ Metropolitní ozvučná deska celkem: 6 jednání (10/2012-6/2013)

KOMUNIKACE S ANGAŽOVANOU/ŠIROKOU VEŘEJNOSTÍ
∙ Výstavy: Porovnání Prahy se středoevropskými městy; Protipovodňová
opatření v HMP; Pražská panelová sídliště; Pražské zahrádkové osady..

ODBORNÉ SEMINÁŘE, ÚČAST NA MEZINÁRODNÍCH KONFERENCÍCH
A VELETRZÍCH: 
∙ 10/2012 Mnichov, 03/2013 Cannes

1. FÁZE KONZULTACÍ S MČ
SEMINÁŘE PRO ZÁSTUPCE MČ a veřejnost v průběhu přípravy
a projednávání zadání MPP 
Workshopy s MČ 
· současně sběr podkladů od MČ týkající se Koncepční rozvahy o rozvoji 
městských · částí 8 workhsopů s MČ  (6/2013 – 8/2013)
· individuální konzultace o MPP (jednotlivci, zástupci MČ) 
· do spolupráce se zapojilo 56 z 57 MČ

KONCEPT ODŮVODNĚNÍ METROPOLITINÍHO PLÁNU 1. a 2. část
(4/2014; 9/2014)
· publikováno na webu IPR + vydáno knižně 
· prezentace starostům MČ (4/2014) 
· tisková konference primátora + IPR (4/2014)
· spuštění spec. webu: www.iprpraha.cz/metropolitniplan

KOMUNIKACE S ANGAŽOVANOU/ŠIROKOU VEŘEJNOSTÍ
· prezentace Metropolitního plánu (6/2013- 8/2014)
· např. EnviroCity, POKOJE, Česko-rakouské fórum architektury
· Sdílený prostor jako dialog – veřejná debata (5/2014)
· Výstava Metropolitní plán (5. – 9/2014)
· Výstava Praha: plánování a rozvoj metropole ve 21. století 
   (10/2014 – 6/2015) 
· IPR v knihovně – přednáška + diskuze (6/2014)
· 23 komentovaných prohlídek pro ZŠ, SŠ, VŠ, novináře a veřejnost; 
  cca 1100 účastníků (10/2014-6/2015)
· 14 individuálních setkání se zástupci široké veřejnosti

ODBORNÉ SEMINÁŘE A WORKSHOPY
· workshop: Management plan historického centra v rámci pracovní skupiny pro
· UNESCO (10/2013 a 3+7/2014)
· pracovní skupina pro stanovení strategie výškové kompozice pro
  hl. m. Prahy · (11/2013) 
· konference 
· např.: OECD, Plán udržitelné mobility, reSITE workshop
  Towards a Coherent City
· Metropolitní ozvučná deska
· 7 setkání (10/2012-6/2013)
Setkání s developery – prezentace MP a PSP (3/2014)
Workshop s Markem Johnsonem (8/2014)

JEDNÁNÍ GREMIÁLNÍ RADY – průběžně od založení (7/2014)
· Témata: Boulevard Hradčanská – Letná; Východní město, 
  Metropolitní plán; Strategický plán 

2. FÁZE KONZULTACÍ S MČ (SBĚR PODKLADŮ)
· strategická koncepční rozvaha MČ – webová aplikace (jaro- léto 2014)
· 55 z 57 MČ se zapojilo

3. FÁZE KONZULTACÍ S MČ
Prezentace Konceptu odůvodnění MP pro starosty MČ (04/2015)
57 individuálních konzultací s MČ, celkem 170 účastníků  (jaro 2015)
Série článků v lokálních i celopražských médiích

METROCAFÉ
· Setkání s architekty – diskuse o MPP

SBĚR PODKLADŮ
∙ terénní průzkum celého území Prahy (8/2012 - jaro 2013) 
∙ Kancelář metropolitního plánu (KMP) spolupracovala na metodice sběru dat 
∙ celková doba zpracování 1,5 roku
∙ aktualizace UAP se účastnilo svými připomínkami 15 MČ

PŘÍPRAVA PODKLADŮ PRO METROPOLITNÍ PLÁN  
∙ Katalog uličních profilů, Pražské třídy tříd, Koncepce uspořádání krajiny,
analýza stávajících předpisů a plánování

Seminář pro seznámení MČ se zadáním (15.3 2013)

2012

2013

2014

2015

postup pořízení
dle stAvebního zákonA

Zpracování metropolitního plánu
provedené úkony
(v součinnosti ipr A mhmp)
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Rozhodnutí zhmp o pořízení úP
(viz § 6 odst. 5 písm. a) SZ)

Projednání návrhu zadání úP
(viz § 47 sz)

Projednání návrhu zadání úP s MČ 
(viz § 25c shmp)

Stanovisko MMR + Požadavek OŽP 
MHMP na zpracování VVúR

úprava návrhu zadání úP podle 
stanovisek doss a připomínek

Sběr podkladů úAP, úS
dopl. průzkumy a rozbory
(viz § 11 odst. 1 vyhl. 500/2006 Sb.)

Schválení zadání úP (ZHMP)
(Viz § 6 odst. 5 písm. B) a § 47 odst. 5 sz; § 
11 odst. 3 vyhl. 500/2006 sb.)

Společné jednání o návrhu úP
a VVúR
(viz § 50) (ještě nenastalo)

Příprava návrhu úP 
(viz § 43 sz; viz § 13 odst. 1 a 3 vyhl. 
500/2006 sb.)

+ (Současně koordinace)
vypracování VVúR
(viz § 18 odst. 1 sz)

Návrh zadání úP
(viz § 47 sz + viz § 11 odst. 2) a 3)
vyhl. Č. 500/2006 sb.) 

Podnět na pořízení úP
z vlastního podnětu

Podnět na pořízení úP 
(viz § 44 stavebního zákona – SZ) 

∙ Od r. 2008 Příprava změny metodiky územního plánu
   (na podnět útvaru rozvoje města)
∙ Metropolitní ozvučná deska (MOZD)
∙ vztahy a procesy v územním plánování Prahy (4/2012) 
∙ předání iniciačních textů k Metropolitnímu plánu (1/2012 )


