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Připomínky MČ Praha 1 k Zadání Metropolitního plánu hl. m. Prahy 


 


 


A) ČÁST FORMÁLNÍ – legislativní rámec a souvislosti  


 


Po prostudování předloženého dokumentu Zadání Metropolitního plánu sděluje Městská část Praha 


1 obavu, zda takto strukturovaný dokument je plně v souladu s požadavky definovanými přílohami 


vyhl. č. 500/2006 Sb. zejména příloha 6 (obsah zadání ÚP) a případně příloha 7 (obsah ÚP) 


Doporučujeme požádat o posouzení zmíněného „souladu“ předloženého Zadání Ministerstvo pro 


místní rozvoj ČR, případně jeho přepracování tak, aby jednoznačně odpovídal požadavkům zákonných 


přepisů. 


 


Před vlastním zahájením prací na novém územním plánu Prahy je nutno zpracovat komplexní 


analytickou a podkladovou bázi platných ÚPD hl.m. Prahy – ZÚR a ÚPn, včetně vyhodnocení již 


zpracovaného a zatím pozastaveného konceptu nového ÚP.  


Výsledky uvedených, dosud absentujících analytických prací požadujeme promítnout v konkrétní 


podobě do Zadání územního plánu, včetně opatření k zajištění právní kontinuity územní přípravy. 


 


Chybí potvrzení nebo požadavek na úpravy, respektive aktualizaci Strategického plánu hl. m. Prahy, 


jako rámce nového politického zadání pro ÚPD hl.m.Prahy dle zákona 154/2009 Sb., kterým se mění 


zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.  


Požadujeme doplnění, nebo úpravu Zadání v uvedeném smyslu.  


 


V zadání chybí důležitý údaj - termín zpracování návrhu územního plánu. Posun časového horizontu 


pro zpracování nové dokumentace je možný novelou SZ až k roku 2020. 


Požadujeme doplnění termínu dokončení Metropolitního plánu. 


 


 


B) ČÁST FORMÁLNÍ – jazyková úroveň  


 


Materiál je zpracován ve velké míře svých pasáží nadbytečně „vznosnou“ jazykovou formou, jejíž 


faktický význam je pak velmi často obtížně uchopitelný a nelze jej jednoznačně exaktně vymezit, či 


definovat (např.: "morálně dožilé struktury", "zesílení prožitku města“, „městskost“, „rozvoj 


prostorového uspořádání, „rozvíjející se a obohacující investiční počin“, „kvalita života“ a další). 


Zadání jakéhokoliv díla a tedy i Zadání pro zpracování Metropolitního plánu Prahy, by mělo být co 


nejkonkrétnější tak, aby výsledek – v tomto případě Metropolitní plán, mohl být především 


předvídatelný a ve svých výsledných řešeních pak i jednoznačně kontrolovatelný.  


Zadání požadujeme přepracovat a zjednodušit. Doporučujeme text upravit do konkrétnější podoby – 


za minimální zcela nutnou „úpravu“ považujeme alespoň zpracování tzv. Slovníku pojmů, ve kterém 


by byl vysvětlen skutečný význam mimo jiné i výše příkladmo uvedených proklamačně působících 


hesel.   
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C) ČÁST VĚCNĚ STRUKTURÁLNÍ – nová metodika tzv. Metropolitního plánu   


 


V zadání silně převažuje formální stránka na úkor věcné - obsahové  


Doporučujeme provést úpravu dokumentu směřující k „vyvážení“ výše uvedených dvou stránek 


dokumentu. 


 


Popis zvoleného novátorského typu „dvou až třívrstvého plánu“ spolu s částečným ponecháním 


tradičního názvu „územní plán obce“ je komplikovaný, nepřehledný a ve svém výsledku pak 


povětšinou nesrozumitelný. 


Doporučujeme popis této zcela nové metodiky zpracování územně plánovacího dokumentu doplnit a 


přehledně přepracovat do srozumitelné formy.     


 


Kromě upřesnění nové metodiky MPP, by bylo potřebné specifikovat metodiku i dalších vrstev pro 


zajištění provázanosti i úplnosti z pohledu aplikace – vzhledem k značně odlišnému pojetí od 


současné praxe (mnohé by možná vysvětlila modelová ukázka: legend, výkresů, ukázka pojetí lokalit, 


resp. určení parametrů jejich vymezení a to pro všechny tři vrstvy) 


Požadujeme doplnit Zadání v uvedeném smyslu. 


 
V textu Zadání zcela chybí jasně popsané vazby/návaznosti mezi jednotlivými „vrstvami“ ať už 


z hlediska časového (kdy, která vrstva bude pořizována), nebo z hlediska formální „podřízenosti“ 


jednotlivých vrstev (řešení kterých „vrstev“ bude a jak „závazné“, nebo naopak pouze „iniciační“  pro 


„nižší“, či „vyšší“ dokument). 


Požadujeme text Zadání v uvedeném smyslu doplnit. 


 


Zvolená forma nové třívrstvé metodiky Metropolitního plánu by dle našeho názoru pro svoje 


zpřehlednění vyžadovala zpracování rámcového, alespoň ukázkového harmonogramu, ze kterého 


bude patrná systémová a časová návaznost a korelace řešení jednotlivých vrstev a to i při vědomí, že 


budoucí výsledek samozřejmě může doznat i zásadních změn.  


Požadujeme dokument Zadání doplnit o přílohu: Rámcový, vstupní harmonogram s předpokládaným 


horizontem dokončení.    


 


Zcela nedostatečným způsobem je v Zadání odůvodněn bod I.C.d) (Metropolitní plán musí opustit 


tradiční členění a regulování podle funkcí a přistoupit k členění a popisu území města podle 


urbánního charakteru) a z této filosofie pak vycházející navržené členění území města na 4 druhy 


lokalit dle kapitoly II.A.1.2.2. Zadání by mělo jasně a přesvědčivě odůvodnit, proč je tento nový 


způsob členění území města vyžadován; v opačném případě doporučujeme dodržet členění města na 


plochy s rozdílným způsobem využití dle § 4 až 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb.  


Požadujeme zdůvodnit potřebu a účelnost tohoto nového přístupu pro zpracování dokumentu, který 


by měl být po svém schválení, kromě proklamovaných cílů a „přívětivosti“, především též závazným 


podkladem pro územní a stavební řízení.  


 


Zadání by mělo bezezbytkově definovat metodiku zpracování návrhu územního plánu, která je však 


v současné době kupodivu teprve připravována !!!  - a to v rámci grantového výzkumného úkolu FA 


ČVUT zadaného hl.m. Prahou v roce 2012. 
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Žádáme vysvětlení, jak bude zajištěna implementace grantového výzkumného úkolu do v té době již 


pravděpodobně schváleného dokumentu Zadání ??   


Žádáme nahradit výraz v míře nezbytně nutné v oddílu II.A odst. 4 výrazem v míře potřebné. 


 


Závěrem k této části svého stanoviska MČ Praha 1 sděluje svoji nejistotu, zda zvolená, dosud 


odpovídajícím způsobem neprověřená, nová forma metodiky zpracování územního plánu Prahy 


přinese ve svém výsledku dokument slibované hodnoty a především užitnosti pro definování 


základních závazných podmínek při umisťování staveb a využívání území v rámci správních řízení 


konaných stavebními úřady městských částí Prahy.  


  


 


 


D) ČÁST VĚCNĚ OBSAHOVÁ – obecně celoměstský pohled 


 


Absentující témata: 
Evidentní a zřejmě cílená rezignace na zpracování MPP ve variantách  
Polycentričnost hlavního města – město krátkých vzdáleností 
Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území (kapitola má být teprve doplněna) 


Požadujeme uvedená témata doplnit do Zadání MPP a zdůvodnit jejich případné opominutí - 


vynechání.  


 


Společensko politické zadání 


Problematickými se jeví definice stanovení hlavních cílů, které by měly vycházet z politického zadání 
a potřeb směřujících k dodržování zákonných norem. V návrhu zadání uvedené cíle  


- Zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje  
není blíže specifikováno, co se „zlepšováním“ dosavadního stavu myslí – spadá sem snižování 
objemu dopravy? dostupnost ploch k rekreaci?, nebo dopravní dostupnost veřejnou dopravou? 
Zlepšování nabídky pracovních příležitostí, či kvality životního prostředí? 
- Požadavky na změnu charakteru hl. m. Prahy  
nejsou blíže specifikované  
- Vztah (Prahy) k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury  
poněkud nejasná formulace  
- Cíl zvýšení kvality života 
je velmi obecná definice a je otázkou, zda jsou jeho obsahem např. pojmy jako „městskost“ 


„posilování městských hodnot“ apod. a není pak zcela zřejmé, jak jej chápat. Může znamenat 


(vycházeje ze souvislostí předkládaného textu) i neúměrné zvyšování míry exploatace některých 


území, neboť to vyplývá z definování zastavěného území jakožto rozvojového - je-li rozvoj 


chápán především jako součást již zastavěného území, je dle našeho názoru třeba zvážit jeho 


míru uvážlivě a diferencovaně 


Požadujeme znění hlavních cílů v uvedeném smyslu korigovat, zpřesnit, doplnit a zároveň i zdůvodnit.  


 


Text zadání zcela postrádá definování společensko politických představ na potřebu vytvoření 


ploch/prostorů pro realizaci veřejných služeb (školství, zdravotnictví, věda, výzkum, sport, 


tělovýchova státní a veřejná správa a další) ve všech správních úrovních – tedy jak z pohledu 


městských částí, tak i z pohledu celoměstského, či z hlediska významu Prahy, jako hlavního města 


republiky. Text uvedený v části II.A.3.3. považujeme za příliš obecný a pro účely zadání návrhových 


prací nedostačující.   
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Doporučujeme tuto absentující část doplnit anebo navrhnout způsob a čas jejího zpracování, 


projednání a schválení a následného zapracování do Zadání. 


 


Návrh zadání si v jedné z jmenovaných zásad bere za úkol „definovat strategii plošného vývoje města 
jako základní rámec pro utváření města v širším prostorovém kontextu“ (str.5). Není jasné, zda je 
pojem „prostorového uspořádání“ vědomě opuštěn se zdůrazněním „plošného“ vývoje. Rezignace na 
vymezení výškového kontextu města může být výraznou hrozbou pro ochranu hodnot Pražské 
památkové rezervace.  


Doporučujeme precizovat text v uvedeném smyslu.  


 


Dokument vykazuje naprostou absenci „tvrdých“ dat, např. demografických, ekonomických a 


sociologických jako jednoho z podkladů pro stanovení základní koncepce území 


Požadujeme Zadání doplnit o uvedený typ údajů. 


 
Zadání na str. 7 zavazuje k plnění úkolů vyplývajících ze strategických nebo koncepčních dokumentů, 
např. Strategický plán hl. m. Prahy, Programové prohlášení Rady HMP a další oborové programy, 
plány a koncepce. Je na zvážení zda některé dokumenty, respektive jejich cíle, by neměly být uvedeny 
jako závazné – např.: z okruhu Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší, 
nebo Historické centrum Prahy jako součást světového kulturního dědictví apod. 


Doporučujeme zvážit uvedené doporučení . 


 


Terminologie názvů ploch 


Členění ploch uvedené v textu Zadání je nesrozumitelné - není jasná vazba mezi rozčleněním území 


na str. 9 (zastavitelné v zastavěném, zastavitelné mimo zastavěné, nezastavitelné v nezastavěném, 


nezastavitelné v zastavěném, které jsou natolik cenné, že budou popsány a chráněny obdobně jako 


nezastavitelné ve volné krajině...) a na str. 19, kde je jiné dělení: krajina ve městě (městská krajina) a 


krajina za městem (volná krajina) a potřeba definovat především "stabilizované plochy krajiny, kde 


změny nebudou navrhovány" a "plochy změn v krajině“ tzn. transformační plochy krajiny.  


Doporučujeme terminologii zpřehlednit a systémově provázat v rámci jednotlivých kapitol Zadání. 


 


ÚSES a zeleň 


V textu definovaný minimalizační projekční přístup příkazově definovaný v kapitole II.A.2.2.): "Prvky 


krajinné infrastruktury v podobě skladebných částí územního systému ekologické stability budou v 


urbanizovaném území vymezeny v minimálních prostorových parametrech dle platných metodik pro 


vymezování ÚSES, pokud reálné územní podmínky takovéto vymezení umožňují." považujeme za 


společensky nepřijatelný.  


Požadujeme vypustit z textu Zadání tento imperativ. 


  


Zabezpečení ploch zeleně, či ploch pro krátkodobou rekreaci v urbanizovaných / zastavěných / 
obytných částech města, jak stabilizovaných, tak transformačních a rozvojových, je  v Návrhu zadání 
(str. 12 ) vypořádáno: ... drobné plochy s parkovými úpravami budou vymezeny jako součást jiných 
veřejných prostranství..." Není jasné, jak bude novou metodikou zajištěna jejich ochrana. Ochrana 
drobných ploch zeleně bez parkových úprav a ochrana nezpevněných ploch např. vnitroblokové 
zeleně není v Zadání zakotvena nijak. Z materiálu zároveň nevyplývá ochrana nebo zařazení hřbitovů, 
sadů, ploch dnes zvaných zeleň nelesní, orné půdy apod. 
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Doporučujeme v Zadání uvést povinnost zajistit návrhem Metropolitního plánem ochranu uvedených 
typů zeleně. 
 
Doprava  
V části Železniční doprava doporučujeme nahradit požadavek na prověření záměru „propojení 


některých nádraží“ požadavkem na zapracování tzv.: „Průjezdného modelu Železničního uzlu Prahy“.  


V této souvislosti jasně krystalizuje nevhodnost Zadáním určené invariantnosti zpracování Návrhu 


Metropolitního plánu. Jsme přesvědčeni, že minimálně toto zásadní rozhodnutí díky svým výrazným 


pozitivům v oblasti přesunu pohybu osob po Praze z automobilové na veřejnou hromadnou dopravu 


by mělo být projednáno a diskutováno veřejně a nikoliv v uzavřeném okruhu, pouze na úrovni 


zpracovatelského týmu 


Důrazně požadujeme, buď aby se průjezdný model ŽUP stal přímým „povinným“ segmentem Zadání 


pro řešení dopravy v Metropolitním plánu, anebo aby bylo předloženo k posouzení a veřejnému 


projednání variantní řešení této problematiky v celkovém kontextu územně plánovacího dokumentu.    


 


V části II.A.3.1.4 doporučujeme nahradit poslední slovo odstavce „bruslaře“ slovy „ in line bruslaře“.   


 


 


D) ČÁST VĚCNĚ OBSAHOVÁ – z pohledu městské části  


 


Městská část požaduje v Zadání definovat roly Prahy 1, resp. centra v celku města, z kontextu obecně 


sledované strategie decentralizace, zmíněné i ve strategickém plánu. Decentralizace je v tomto 


smyslu míněna jako neregresivní, nicméně účinný nástroj snížení nutné mobility (uvnitř města), resp. 


nástrojem proklamovaného „(velko)města krátkých vzdáleností“. 


Požadujeme Zadání doplnit o zvolenou (navrhovanou) strategii. 


 


Ochrana památkového fondu (patrně nositele největší části identity města) – je zmiňována implicitně 


v podobě „civilizačních hodnot“, v kontextu celého dokumentu pak tato „zmínka“ působí nevyváženě 


vůči dalším zmínkám o hodnotách krajinných a přírodních 


Doporučujeme významově posílit tuto hodnotu. 


 


Pro stěžejní hodnotu prostoru řeky v historickém centru je zcela ohrožující záměr vybudování nové 


plavební komory (mimo jiné dokonce odmítnuté v minulosti, i před rokem 1989, přestože byl tento 


požadavek tehdy dirigován požadavky politiky RVHP).  


Požadujeme text týkající se nové plavební komory vypustit. 


 


Zajistit podmínky pro zachování alespoň stávajícího podílu bydlení v centrální části města 


Požadujeme zapracovat do Zadání povinnost vyřešit ochranu bydlení do návrhu  


Metropolitního plánu. 


 


Zajistit respektování odpovídajících nároků ploch veřejných funkcí existujících ve stávajícím ÚP např. 


bývalá poliklinika Klimentská  


Požadujeme zapracovat do Zadání povinnost vyřešit ochranu ploch veřejných funkcí do návrhu  


Metropolitního plánu. 
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„LOKÁLNÍ“ POŽADAVKY Městské části Praha 1 


Požadujeme zvážit možnost zapracování následujících lokálních námětů do Zadávacího dokumentu  
 


 sledovat přeměnu Severojižní magistrály ze sběrné komunikace nadřazeného významu na 


městskou třídu a v kontextu měřítka ÚP navrhnout rámec urbanisticko-dopravního řešení 


lokality vymezené ulicemi: Wilsonova-Mezibranská-Anglická – Škrétova – Legerova (okolí 


Národního muzea)  


 stabilizovat vedení trasy metra D na území MČ Praha 1 včetně výstupů 


 prověřit oprávněnost umístění manipulačně-obslužné tramvajové linky v ulici Na Florenci 


namísto stávající lokality na Těšnově 


 navrhnout přehledný a jednoduchý koncept řešení cyklodopravy a pěší dopravy v historické 


části města, s důrazem na parametry a specifičnosti veřejného prostoru PPR  


 ověřit možnosti lokalizace hromadných garáží zejména pro trvale bydlící jako náhrada za 


zrušená povrchová stání na území PPR (veřejně prospěšné úpravy parteru)  


 prověřit možnost nového pěšího propojení MČ P1 s ostrovem Štvanice formou pěší lávky 


spojující západní kosy ostrova s prostorem nového parku a hřiště mezi nábřežím Ludvíka 


Svobody a ulicí Lannovou 


 Prověřit možnost prodloužení ulice Mánesovy a realizace bloku nad kolejištěm hl.n., jako 


dotvoření městského bulváru Vinohradské ulice – podnět 2007 


 Umožnit výhledový záměr umístění objektů se sociální či zdravotní funkcí na p.č. 288/1, 292, 


k.ú. Hradčany (tzv. Strahovské hradby)- podnět 2007 


 Plochu za hotelem Intercontinental (parc. č. 987/1, k.ú. Staré Město) zahrnout jako veřejné 


prostranství – připomínka ke konceptu 2009 


 Uvolnit Předpolí Štefánikova mostu (p.č. 2360/2, k.ú. Nové Město) pro případné urbanistické 


dotvoření uliční fronty v Revoluční ulici – podnět 2007 


 prověřit prostor mezi ulicí Na Florenci, Karlínem a Vítkovem s výhledem na jeho rozvoj, a to  


i v současných nevyužívaných drážních plochách 


 


 


 


ZÁVĚR: 


Městská část Praha 1 předpokládá, že vypořádání shora uvedených 


požadavků, připomínek a námětů bude spolu s upraveným textem Zadání 


Metropolitního plánu Praha Městské části Praha 1 zasláno k seznámení 


v dostatečném předstihu, ještě před kompilací konečného textu pro 


Zastupitelstvo hlavního Prahy.  
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