ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Zastupitelstva hlavního města Prahy
číslo 19/03
ze dne 25.5.2000
k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy

Zastupitelstvo hlavního města Prahy
I.

schvaluje
návrh Strategického plánu hl. m. Prahy, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. radě ZHMP
1. zajistit postupné naplňování strategické koncepce dle bodu I. tohoto usnesení již v
návrhu rozpočtu na r. 2001
Kontrolní termín: 29. 6.2001
2. zajistit tisk Strategického plánu hl. m. Prahy v českém a anglickém jazyce
Termín: 22. 9.2000
3. zajistit monitorování realizace Strategického plánu hl. m. Prahy a každoročně
předkládat ZHMP zprávu o naplňování strategické koncepce města
Kontrolní termín: 29. 6.2001
4. zajistit aktualizaci Strategického plánu hl. m. Prahy a prohloubení strategické
koncepce města dle postupu prací obsaženého ve Strategickém plánu hl. m.
Prahy
Kontrolní termín: 29. 6.2001
5. zajistit ve spolupráci s Řídícím a monitorovacím výborem pražského regionu
zřízení Regionální rozvojové agentury regionu NUTS 2 hl.m. Prahy
Termín: 30. 9.2000

2. výborům ZHMP
1. průběžně monitorovat realizaci strategického plánu a každoročně vyhodnotit jeho
naplňování v kapitolách podle svého zaměření a případně navrhnout změny a
doplnění
Termín: 29. 6.2001

Ing.arch. Jan Kasl
primátor hl.m.Prahy

Ing. Petr Švec
náměstek primátora hl.m.Prahy

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

rada ZHMP
308
rada ZHMP, výborům ZHMP
odbory MHMP,MČ hl.m.Prahy,členové ZHMP,ředitelé právnických osob
zřízených hl.m.Prahou

Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 19/3 ze dne 25.5.2000

pouze v tiskové podobě (Strategický plán hl.m. Prahy - návrh 2000)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Úsek strategických koncepcí Útvaru rozvoje hlavního města Prahy ve spolupráci
s redakčními skupinami složenými z členů Zastupitelstva dokončil přípravu návrhu a veřejné
projednání Strategického plánu hl. m. Prahy.
Tento programový dokument formuluje strategickou vizi a cíle hlavního města na období
přibližně do roku 2020 a pro příštích 6 let určuje programy a projekty vedoucí k jejich
postupnému naplnění. Poskytuje základní informaci o dlouhodobých záměrech hl. m. Prahy
všem složkám jeho samosprávy, odborům Magistrátu a organizacím města, městským
částem a pražské veřejnosti, domácím i zahraničním podnikatelským subjektům,
sousednímu Středočeskému kraji, vládě ČR i orgánům Evropské unie.
Strategický plán pro hlavní město Prahu vzniká už od poloviny devadesátých let. Způsob
jeho přípravy byl zvolen tak, aby výsledný dokument vyjadřoval názor co nejširšího okruhu
Pražanů, a tak bylo možné dosáhnout politického i občanského konsensu. Do diskusí
o strategické koncepci města a dalších prací na tomto dokumentu se postupně zapojilo více
než tisíc osob z veřejné i privátní sféry, odborníci, politici a občané. Navržená řešení
v podobě rozvojových cílů a programů realizace jsou proto již výsledkem vzájemného dialogu a konfrontace názorů.
Strategický plán hl. m. Prahy - návrh 2000 vychází z konceptu 1998 projednaného a
schváleného 21. 7. 1998 Radou Zastupitelstva HMP. Návrh oproti konceptu již obsahuje
důležitou implementační část, která byla samostatně jako „Návrh strategických priorit a
programů pro první etapu realizace strategické koncepce města (Program implementace na
období 1999 - 2006)“ schválena Zastupitelstvem HMP dne 24. 6. 1999 (číslo usnesení
09/03). Při zapracování do Strategického plánu – návrhu 2000 byly v textu i úpravě tohoto
dokumentu provedeny drobné korekce.
Návrh strategického plánu je rovněž v souladu se Strategií rozvoje regionu hlavní město
Praha a s Regionálním operačním programem pro region NUTS 2 hl. m. Praha, tedy s dokumenty, které byly v uplynulém roce na základě pražského strategického plánu zpracovány
v rámci přípravy ČR na vstup do Evropské unie. Oba byly projednány a schváleny Regionálním řídícím a monitorovacím výborem regionu hl. m. Praha.
Nejde tedy o dokument zcela nový, ale zkompletovaný z projednaných a schválených
materiálů, aktualizovaný a doplněný o nové skutečnosti. Příprava dílčích kapitol návrhu proběhla pod vedením pracovních skupin ustanovených k tomuto účelu z členů Zastupitelstva
HMP a řízených členy Rady ZHMP.
I když tento typ koncepčního dokumentu nepodléhá procesním pravidlům projednávání ve
smyslu zákona o územním plánování a stavebním řádu, byly před jeho předložením Zastupitelstvu HMP v široké veřejné diskusi shromážděny a vyhodnoceny připomínky a náměty na
případné další úpravy návrhu.
K vyjádření názoru na pražský strategický plán byli vyzváni všichni členové Rady ZHMP a
Zastupitelstva HMP, výbory ZHMP a vybrané komise Rady, starostové všech 57 městských
částí, členové Regionálního řídícího a monitorovacího výboru regionu hl. m. Praha, odbory
Magistrátu HMP, všechna Ministerstva ČR, přednostové okresních úřadů Praha-východ a
Praha-západ, Regionální řídící a monitorovací výbor regionu Střední Čechy i další odborníci.
Dokument byl rovněž zveřejněn na stránkách internetu.
Celkem bylo shromážděno a vyhodnoceno přes 400 připomínek od zhruba 80 institucí a
jednotlivců. Značná část připomínek směřovala k věcnému a formulačnímu zpřesnění dokumentu i ke zlepšení jeho přehlednosti a byla do výsledného návrhu zapracována.

I když Strategický plán hl. m. Prahy – návrh 2000 uzavírá významnou etapu prací na dlouhodobé koncepci rozvoje hlavního města, není neměnným dokumentem a bude rozvíjen.
Další postup prací na strategické koncepci hl. m. Prahy bude zaměřen těmito hlavními
směry:
1. Realizace strategické koncepce dle schváleného implementačního programu, pod vedením příslušných garantů.
2. Monitoring zpětné vazby ve smyslu zásad uvedených v kapitole „Kontrola a hodnocení
realizace strategického plánu“.
3. Příprava analytických a projekčních studií a podkladů pro aktualizaci strategické
koncepce.
4. Promítnutí výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2001 do Strategického plánu hl. m. Prahy.
5. Aktualizace strategického plánu ve vazbě na výsledky sčítání lidu 2001 a další nové
skutečnosti.
6. Prohloubení strategické koncepce v těch částech, které vyžadují další podrobnější
rozpracování, zejména:
- důsledky členství České republiky v Evropské unii pro Prahu,
- transformace řízení a správy hlavního města po realizaci reformy veřejné správy ČR,
- dopad strategických priorit a programů implementace do investičního výhledu hlavního
města,
- zpětné vazby na strategický plán po schválení územního plánu velkého územního celku
pražského regionu,
- prohloubení vztahů mezi jádrem strategie, sektorovými koncepcemi rozvoje a Regionálním operačním programem,
- principy participace veřejnosti – účast veřejnosti na řešení problémů rozvoje hlavního
města.
Grafické vybavení je v dokumentu určeném k projednávání v zastupitelských orgánech města
zatím naznačeno jen ve skicách. Definitivní podobu tištěné barevné publikace dostane strategický plán až po projednání v ZHMP. Bude vydán v české i anglické verzi zhruba do poloviny
září 2000, aby byl k dispozici v době pražského zasedání Mezinárodního měnového fondu a
Světové banky.
Vedle svého základního smyslu – nástroje řízení rozvoje města, odpovídajícího podmínkám
demokratické společnosti a tržního hospodářství – tak bude strategický plán využit i jako
zajímavý a informačně přínosný marketingový dokument, sloužící k prezentaci záměrů
hlavního města v zahraničí.

