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MEZINÁRODNÍ WORKSHOP SPRÁVA A VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
V ZEMÍCH OECD: ZPRÁVA O HL. M. PRAZE  
Workshop je určen pro aktéry v oblasti územního plánování a rozvoje, tj. zástupce státní správy, 

samosprávy, akademické sféry, odborné veřejnosti, občanského a soukromého sektoru. 

Cílem je: 

• seznámit aktéry se zprávou OECD o hl. m. Praze, jejími závěry a doporučeními;

• zasadit doporučení pro hl. m. Prahu do kontextu světových trendů a zahraničních best
practices; a

• otevřít diskuzi nad jednotlivými doporučeními a návaznými kroky, které by mohly vést k
plnění těchto doporučení.

PROGRAM 

Pátek 3. 11. 2017 

Velký sál budovy A, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
Prezentace zahraničních řečníků budou v angličtině se simultánním překladem. Diskuze u kulatých 
stolů proběhne v češtině. 

09:00  Úvod 

• Uvítání účastníků

• Představení programu

09:15 
-10:30

1. blok: Projekt OECD „Governance of land use in OECD Countries“ a
případová studie Prahy

Tamara Krawchenko, Analytička pro oblast politik, OECD 
Abel Schuman, Ekonom a strategický analytik, OECD 

• Představení projektu

• Hlavní závěry reportu o Praze

Reflexe případové studie Prahy

Jaromír Hainc, Tajemník kanceláře metropolitního plánu, IPR Praha 
Tomáš Lapáček, Ředitel sekce strategií a politik, IPR Praha

Přestávka na kávu 

• Souvislosti s aktuálními procesy a koncepčními dokumenty

• Panelová diskuze
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• Izrael: hlavní výzvy, doporučení OECD a přenos dobré praxe

Jaromír Hainc, Tajemník kanceláře metropolitního plánu, IPR Praha 
• Lodž: hlavní výzvy, doporučení OECD a přenos dobré praxe

Tamara Krawchenko, Analytička pro oblast politik, OECD 
• Clermont-Ferrand and Nantes Saint-Nazaire: hlavní výzvy,

doporučení OECD a přenos dobré praxe

• Panelová diskuze

13:30 
-14:00

Oběd 

3. blok: Diskuze nad doporučeními pro Prahu

Martina Macáková, Specialistka zahraničních vztahů, IPR Praha 
Milan Brlík, Vedoucí kanceláře participace, IPR Praha

14:00 
-15:30

• Zpětná vazba a vyhodnocení doporučení

• Facilitovaná diskuze u kulatých stolů

• Shrnutí

Zakončení 

• Amsterdam: hlavní výzvy, doporučení OECD a přenos dobré praxe

Noemi Liebermann, Ředitelka mezinárodních vztahů a spolupráce, Úřad pro 
plánování v Izraeli 

1 :  
-12:30

2. blok: Případové studie ze zemí OECD

Julian Jansen, Urbanista a demograf, Odbor plánování a udržitelnosti města 
Dagmar Keim, Poradkyně pro strategie, Odbor plánování a udržitelnosti 
města Amsterdam 
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