
Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 798 ze dne 11. 4. 2017 

Harmonogram pořizování ÚP hl.m.Prahy (Metropolitního plánu) 
 

Předpokládaný postup s termínem zahájení společného jednání vystavením návrhu ÚP 
hl.m.Prahy (Metropolitního plánu) v březnu 2018 

Návrh harmonogramu počítá se situací, že obě dokumentace (návrh ÚP a VVÚRÚ) budou odevzdány 

bez formálních chyb a s obsahem všech náležitostí dle platných právních předpisů, z  vyhodnocení 
projednání nevyplyne požadavek na zásadní přepracování návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního 
plánu) a potřeba opakovaného projednání. 

Návrh postupu předpok ládá, že vyhodnocení společného jednání a veřejného projednání, včetně 
projednání návrhů rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ, budou projednávány na mimořádných 
jednáních zastupitelů – Výboru pro územní rozvoj ZHMP a Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Dále 

pořizovatel nepočítá s prodloužením procesu pořizování v důsledku řešení rozporů v úrovni 
nadřízeného (MMR) a ústředních orgánů státní správy, tj. včetně projednání vládou ČR.  

Harmonogram pořizování ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) vychází ze zkušeností 

z vyhodnocení projednání konceptu ÚP hl. m. Prahy v letech 2010 – 2011, kdy bylo pořizovatelem 
zapsáno a vyhodnoceno cca 12 000 vyjádření od 4500 správních úřadů, organizací, fyzických a 
právnických osob a dále bylo na zák ladě dohodových jednání s MČ rozhodnuto o zásadních 

připomínkách v ZHMP; a využívá reálně zkrácených termínů pro vyhodnocení společného a veřejného 
jednání včetně projednání v samosprávných orgánech hl. m. Prahy.  

Dále pořizovatel vycházel ze současné podoby právního prostředí, zejména stavebního práva a 

nebyly zohledněny státní svátky, významné dny a prázdniny v letech 2018 – 2022.  

Při zpracování harmonogramu pořizování ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) pořizovatel vycházel 
z předpok ladu jeho průběžné aktualizace a úprav časového harmonogramu, a to na zák ladě 

požadavků, vyplývajících z aktualizací Politiky územního rozvoje ČR, Zásad územního rozvoje hl. m. 
Prahy, a v souvislosti s novelou zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a dále počtu doručených vyjádření atd. 

Navrhované termíny postupu v procesu pořizování nového ÚP : 
 

Dopracování návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) – 13 měsíců 

1 měsíc                      Shrnutí všech připomínek k rozpracovanému návrhu  

projektant 
pořizovatel 

4 měsíce                    Dopracování návrhu ÚP hl.m.Prahy   

projektant 
pořizovatel 

1 měsíc                       Předání dokumentace návrhu ÚP hl.m.Prahy (Metropolitního  

                                    plánu) – 2 paré pořizovateli 

projektant 
2 měsíce                     Kontrola návrhu ÚP 

             pořizovatel  

29.9.2017                    Předání ucelené dokumentace návrhu ÚP hl.m.Prahy (Metropolitního  

                                    plánu), upraveného po kontrole pořizovatele ve stavu, umožňujícím   
                                    zpracování aktualizace VVURÚ 

 projektant 
3 měsíce                    Zpracování aktualizace VVURU/SEA  

                projektant 
1 měsíc                       Zapracování výsledků SEA do návrhu ÚP 

projektant 
1 měsíc                       Závěrečná kontrola dokumentace před vystavením 

pořizovatel 
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Společné jednaní – cca 30 měsíců   

5 měsíců Společné jednání o návrhu Územního plánu hl. m. Prahy 

 (Metropolitního plánu) a VVURÚ  

pořizovatel 

16 měsíců Zápis vyjádření a zpracování návrhu vyhodnocení společného jednání 

o návrhu ÚP a projednání návrhu VVÚRÚ  
(vázáno na počet a rozsah doručených vyjádření) 

               pořizovatel 

2 měsíce  Stanovisko OCP MHMP k VVURÚ (SEA) a stanovisko MMR  
               (na základě předaných vyjádření a výsledků konzultací)  

                                                                                          pořizovatel 

2 měsíce  Seznámení určeného zastupitele s návrhy vyhodnocení společného 

 jednání o návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a VVURÚ, 
 řešení rozporů  
            pořizovatel 

Projednání rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ na mimořádných 
jednáních ve VÚRMu a ZHMP  
(za předpok ladu platnosti tohoto ustanovení v novele Statutu hl. m. Prahy)  

5 měsíců Zapracování rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ do 

vyhodnocení společného jednání   

         pořizovatel 

Úprava návrhu dokumentace po společném jednání, včetně kontroly 
upraveného návrhu pořizovatelem  

projektant 
pořizovatel 

Veřejné projednání – cca 25 měsíců  

3 měsíce Zahájení řízení o vydání Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního 

           plánu)  
pořizovatel                                                                       

17 měsíců Zápis vyjádření a zpracování návrhu vyhodnocení veřejného 

projednání návrhu ÚP (vázáno na počet a rozsah doručených vyjádření) 

           pořizovatel 

Seznámení určeného zastupitele s návrhy vyhodnocení a rozhodnutí 
(vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP hl. m. Prahy, 
rozhodnutí o námitkách, rozhodnutí o zásadních připomínkách)  

pořizovatel 

1 měsíc Stanoviska dotčených orgánů a MMR k návrhům vyhodnocení 
veřejného projednání 

                                                                                                                                  pořizovatel 

2 měsíce Projednání rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ na mimořádných 

jednáních ve VÚRMu a ZHMP  

2 měsíce Zapracování rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ do 

vyhodnocení veřejného projednání  

         pořizovatel 
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Úprava návrhu dokumentace po veřejném projednání (čistopis), 
 včetně kontroly upraveného návrhu pořizovatelem  

projektant 
pořizovatel 

Projednání v samosprávných orgánech, vydání v ZHMP  – cca  3 měsíce 

1 měsíc Přezkum návrhu ÚP pořizovatelem, příprava návrhu na vydání v ZHMP 

 (v součinnosti s určeným zastupitelem a předkladatelem tisku) 

pořizovatel 

2 měsíce Předložení návrhu na vydání Územního plánu hl. m. Prahy 

 (Metropolitního plánu) samosprávným orgánům hl. m. Prahy (VURM, 
RHMP) projednání v Zastupitelstvu hl. m. Prahy a vydání ÚP hl. m. 
Prahy (Metropolitního plánu)          

 Nabytí účinnosti opatřením obecné povahy, kterým se nový ÚP hl. m. 
Prahy vydává 

pořizovatel 

   Předání platného ÚP hl. m. Prahy stavebním úřadům a MMR 

pořizovatel 
 

Zveřejnění platného ÚP hl. m. Prahy, archivace procesu pořizování – cca 1 měsíc 

1 měsíc Archivace dokumentace pořízení ÚP hl. m. Prahy, doplnění 

 registračního listu, informace o zveřejnění způsobem umožňujícím 
dálkový přístup, sdělení dotčeným orgánům (+ MMR) o zveřejnění 
platného ÚP hl.  m . Prahy.   

pořizovatel 

 


