
 

 

 

Útvar rozvoje hlavního města Prahy reaguje na prohlášení 

iniciativy Za novou Prahu 
 

Projektanti z Útvaru rozvoje hlavního města Prahy vítají iniciativu Za novou Prahu, která 

má podle slov architekta Masáka oživit a vyprovokovat debatu mezi představiteli města a 

občany o dalším rozvoji metropole. Soustavná odborná činnost Útvaru rozvoje města 

v územním plánování a jeho pravidelná spolupráce s odbornou veřejností však nemůže 

být opomíjena. 

Útvar rozvoje hlavního města Prahy se dlouhodobě podílí na formování koncepce města. „V této 

oblasti již byly a neustále jsou činěny kroky v souladu se stavebním zákonem, které jsou 

možná i mezi odbornou veřejností známy jen zprostředkovaně“, říká ing. arch. Kateřina 

Szentesiová, vedoucí odboru urbanistické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. 

Útvar rozvoje má smlouvu o vzájemné spolupráci s Českou komorou architektů, pravidelně 

spolupracuje s Asociací pro urbanismus a územní plánování, s vysokými školami se zaměřením 

na urbanismus (převážně fakulty ČVUT) i s odbornými pracovišti zabývajícími se problematikou 

životního prostředí. „Na metodice a podkladových ověřovacích studiích pro koncept nového 

územního plánu jsme spolupracovali s externími urbanisty, například s ateliérem docenta 

Romana Kouckého,“ dodává Szentesiová. 

Také v oblasti mezinárodní spolupráce je angažovanost hlavního města intenzivní. „Praha má už 

téměř dvě desetiletí zastoupení ve významných celoevropských organizacích a sítích, kde 

jsou řešeny otázky politiky soudržnosti EU, urbánní dimenze v ní i konkrétní problémy 

strategického a územního rozvoje. Jedná se například o síť významných evropských měst 

Eurocities nebo síť velkých městských regionů Metrex,“ vyjmenovává PhDr. Milan Turba, 

vedoucí odboru strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Odborníci Útvaru rozvoje 

města se pravidelně zúčastňují mezinárodních konferencí, seminářů, při kterých si vyměňují 

zkušenosti se svými zahraničními kolegy. Útvar rozvoje města také organizoval množství 

workshopů ke Strategickému plánu hl. m. (za účasti britských odborníků) i k územnímu plánu 

(k dopravním řešením, využití významných rozvojových území, k dostavbě Staroměstské radnice 

a další). 

V současné době připravuje Útvar rozvoje hl. m. Prahy společně s Odborem územního plánu 

MHMP první aktualizaci Zásad územního rozvoje, jednoho ze základních dokumentů 

zabývajících se koncepcí územního rozvoje. Ten stanovuje základní priority a obecné zásady 

koncepce pro podrobnější územně plánovací dokumentace. Odborníci z Útvaru rozvoje hl. m. 

Prahy doporučují odborné veřejnosti a především signatářům výzvy seznámit se s tímto 

dokumentem jako jedním z výchozích podkladů pro chystanou diskusi a případnou odbornou 

oponenturu.  
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