
Reakce Zpracovatele (IPR Praha /KMP)  
na Stanovisko  
Odborné pracovní skupiny pro posouzení 
pracovního návrhu nového Územního plánu 
hlavního m ěsta Prahy (Metropolitního plánu) 
 
Předně je nutné poděkovat, že k podobnému posouzení došlo a že 
přijaté stanovisko Odborné pracovní skupiny (Skupina ) ze dne 22. 
srpna 2016 (Stanovisko ), se jeví jako profesionální, nestranné a 
v závěru konsenzuální, byť je z textu na více místech patrné, že 
skupina byla v názorech ne vždy zcela jednotná. Toto vysvětluje sám 
text Stanoviska, když v bodě 1. uvádí: „Je nutné rozlišovat, co skutečně 
stanoví právní normy, a co tudíž tvoří rámec zákonnosti Metropolitního 
plánu, a co má být naopak „toliko“ předmětem odborné věcné diskuze nad 
nejvhodnějším z několika možných zákonných řešení“. 
 
Z textu potom jednoznačně vyplývá, že Skupina v žádném 
z posuzovaných bodů, ani v celku nezaznamenala nikde zjevný 
nesoulad s právními předpisy. Na základě své diskuse však 
identifikovala a popsala několik jevů (regulativů územního plánu) 
z návrhu Metropolitního plánu, které mohou být z hlediska užšího 
odborného diskursu nazírány různě, a zde potom Skupina konstatuje: 
„Pokud bude návrh Metropolitního plánu posuzován z právního hlediska, 
je nutné rozlišovat, zda určitý požadavek skutečně vyplývá z právních 
předpisů, nebo je jen otázkou volného uvážení o vhodnosti a věcného řešení, 
které může být v mezích zákonných mantinelů jakékoli a každé bude samo o 
sobě legální.“ A hned na to také dodává: „To však současně nijak 
nevylučuje, aby byla některá navrhovaná řešení posouzena jako nevhodná 
z důvodů urbanistických, procedurálních (např. v zájmu hladkého průběhu 
projednání návrhu Metropolitního plánu), politických, ekonomických, 
ekologických, sociálních, dopravních či jiných.“ 
 
Jinými slovy Skupina ve svém Stanovisku jednoznačně přiznává, že 
názory na možné věcné řešení územního plánu se mohou různit. 
Z širšího vědeckého pohledu je potom jasné, že zejména v územním 
plánování (které je a musí být komplexním oborem) bude názor na 
řešení vždy vycházet nejen ze vzdělání, zkušeností a zaměření toho, 
kdo názor prezentuje, ale především z jeho širších názorových 
(popřípadě ideologických) základů. Proto, vzhledem ke svému 
složení, ani Skupina nebyla a nemohla být jednotná. Přesto je z textu 
Stanoviska patrné, že celkové (souhrnné) hodnocení Metropolitního 
plánu vyznívá kladně (viz zejména text úvodu) a že na nejspornější 
témata (otázky) je možné nalézat mnoho ještě spornějších odpovědí. 
Proto si také, logicky, text Stanoviska na několika místech trochu 
protiřečí, jak uvedeme dále.  
 
V některých případech dokonce Skupina po diskusi došla ke zcela 
opačným závěrům a řešením, než které zpočátku ve svých 
materiálech naznačovala. Typickou ukázkou takových příkladů jsou 
například tzv. podmíněnosti a věčný boj mezi stagnací a reálnými 
možnostmi naplnění potenciálu, nebo obecné spory mezi ochranou a 
rozvojem hodnot v území.  
Ve všech sporných případech však Skupina ve výsledku říká pouze 
svá doporučení a nechává výsledné řešení na zvážení Zpracovatele, 
který bude vždy, a to bez výjimky, za výsledné odevzdané řešení 
odpovědný, a je tedy z právního i věcného hlediska na něm, jakému 



řešení dá přednost. Tento profesionální a velkorysý a přístup je dle 
názoru Zpracovatele jednoznačnou známkou vysoké důvěryhodnosti 
Skupiny a vysokého kreditu výsledného Stanoviska. Proto je také 
Zpracovatel připraven toto Stanovisko respektovat a v jeho duchu 
návrh Metropolitního plánu před odevzdáním do společného jednání 
dopracovat. 
 
Po podrobném prostudování Stanoviska je dnes možné konstatovat, 
že tam, kde se řešení jeví jednoznačné, navrhujeme okamžitá 
opatření (některé body již dokonce byly do dokumentace 
zapracovány v minulých měsících). Tam, kde se ovšem řešení zcela 
jasné nezdá, a kde by bylo možné souhlasit s několika variantami, 
aniž by to snížilo kvalitu výsledného díla, doporučujeme další diskusi. 
Diskuse budou organizovány na základě připravených rozborů 
možností a z nich plynoucích důsledků na celou dokumentaci. Závěry 
Odborných diskusí by potom mohly naznačit jednotlivá rozhodnutí, ke 
kterému řešení se ve výsledku při dopracování návrhu Metropolitního 
plánu přiklonit. To se týká zejména hledání celkového potenciálu a 
kompozice města, s tím související parametrické a grafické regulace 
míst s největším rozvojovým potenciálem, regulace výšek a 
v neposlední řadě řešení veřejné vybavenosti a infrastruktury obecně.  
Z uvedeného výčtu je zjevné, že se jedná o otázky / úkoly, které ve 
svém řešení mohou zajistit buď zásadní rozvoj hodnot Prahy jako 
metropole a důležitého města v Evropě, nebo naopak ztrátu energie a 
zásadní stagnaci.  
Proto je definitivní rozhodnutí tak závažné…  
 
 
Z podkladů Kanceláře metropolitního plánu zpracoval  
doc. Ing. arch. Roman Koucký, Praha, 2016-09-04. 
 
  



Závěry a doporučení pracovní skupiny  
a možné řešení z pohledu Zpracovatele 

Zde přetiskujeme úplné znění závěrečné části Stanoviska (kurzivou 
Times New Roman) a ke každému bodu uvádíme zkrácený komentář a 
způsob, jakým by mohly, a dle názoru Zpracovatele měly, být 
požadavky a doporučení zapracovány do Metropolitního plánu (Arial 
tučný a podtržený ).  
Podrobné vysvětlení a zdůvodnění reakce na jednotlivé body a 
podbody Stanoviska je souhrnně uvedeno v další části textu.  
Na základě dohod (zejména mezi Pořizovatelem a Zpracovatelem) o 
způsobu a podrobnosti zapracování jednotlivých bodů bude následně 
stanoven podrobný harmonogram dopracování Návrhu Metropolitního 
plánu. 
 
K jednotlivým bodům: 

1. Obecně  

- Pokračovat v procesu pořizování Metropolitního plánu a pro jeho 
zlepšení doplnit, rozpracovat či zlepšit následující části návrhu 
ještě před jeho předložením do společného jednání. Zpracovatel 
je připraven tak u činit s plným nasazením – rozhodnutí o 
úpravách zejména n ěkterých částí návrhu ješt ě před 
spole čným jednáním vítáme.  

- Při hodnocení a posuzování zákonnosti Metropolitního plánu 
vycházet z faktu, že územní plán má být především vyjádřením 
konsenzu nebo alespoň převažujícího názoru na rozvoj území a 
ochranu jeho hodnot. Zároveň by měl i s potřebnými rezervami 
zajistit reálné rozvojové kapacity pro přirozený budoucí rozvoj a 
prosperitu hlavního města Prahy a plnohodnotný život jejich 
obyvatel. Zpracovatel ud ělá vše pro to, aby byl 
Metropolitní plán vyvážený a byl navržen práv ě na 
základě převažujících názor ů na rozvoj území.   

- Pořizovatel i Zpracovatel mají poměrně široký prostor pro 
navrhování věcných řešení, která by měla být věcně vhodná a 
měla by umožňovat dlouhodobý strategický rozvoj hlavního města 
Prahy odpovídající jejímu celoevropskému významu a potřebám 
obyvatel i návštěvníků se zohledněním předpokládaného růstu 
jejich počtu a se zohledněním trendů změn způsobu života 
obyvatel metropole. Tato řešení nejsou sama o sobě otázkou 
zákonnosti či nezákonnosti, ale věcné vhodnosti, možností 
dosažení konsenzu a prosaditelnosti. Závěrečné úpravy 
Metropolitního plánu probíhají v úzké spolupráci 
Zpracovatele a Po řizovatele. Metropolitní plán je od 
počátku zpracování navrhován v souladu se Zadáním 
jako plán, který p řinese zvýšení kvality života a zajistí 
vyvážený rozvoj Prahy pro jedenadvacáté století.  

2. Obsah Metropolitního plánu 

- Upravit skladbu textu výrokové části Metropolitního plánu a 
přesněji vymezit samostatnou kapitolu obsahující základní 
koncepci rozvoje území hlavního města Prahy a základní 
koncepci ochrany a rozvoje hodnot území hlavního města Prahy. 
Základní koncepce, obsažená v Metropolitním plánu v e 
verzi 2.2 (návrh plánu odevzdaný po řizovateli k 31. 5. 



2016) bude ješt ě zpřesněna a dopln ěna, s důrazem na 
ochranu a rozvoj hodnot.   

3. Forma Metropolitního plánu 

- Z textu závazné části přesunout popisné pasáže a části textu 
objasňující a vysvětlující navrhované řešení do odůvodnění, 
konkrétně do kapitoly „komplexní zdůvodnění přijatého řešení“. 
Zpracovatel od ůvodn ění průběžně dopl ňuje, i když je 
zřejmé, že text od ůvodn ění se může, a bude, ješt ě vyvíjet 
po celou dobu projednávání, zejména jako reakce na 
podané p řipomínky a námitky.  

- Zvážit úpravu struktury Metropolitního plánu podle pořadí 
jednotlivých kapitol v příloze č. 7 Vyhlášky. Struktura bude 
(opakovan ě) zvážena, upravena a od ůvodn ěna v souladu 
se Stanoviskem tak, aby byl plán snadno čitelný, 
jednozna čně pochopitelný, srozumitelný a vymahatelný.   

- Ve výrokové části využívat preskriptivní způsob formulace před 
deskriptivním. Bude upraveno.  

- Přesunout definice všech pojmů vztahujících se k textové části do 
článku 2 s tím, že pojmy vztahující se k určité dílčí části území či 
k určitému regulativu je možné definovat teprve v rámci 
příslušných kapitol. Takto je text ve verzi 2.2 koncipován, 
ještě bude upraven.  

- Eliminovat výskyt synonymických výrazů a cizích slov. Ano.  

- Provést celkovou legislativně technickou revizi a harmonizaci 
s požadavky Legislativních pravidel vlády. Zpracovatel se 
opakovan ě snaží dosáhnout legislativní kvality textu a 
tento jednozna čný požadavek vítá s radostí.  

4. Krycí listy 

- Upravit článek 70, aby lépe vymezil normativní význam krycích 
listů, popsal jejich strukturu (včetně popisu výrokové části a 
odůvodnění krycích listů) a stanovil pravidla pro jejich výklad a 
vztah k ustanovením textové části Metropolitního plánu. Článek 
bude upraven.  

- Obsahově doplnit a zlepšit jednotlivé krycí listy o normativní i 
popisnou část. Zpracovatel na tom pr ůběžně pracuje již 
více než dva roky a bude usilovn ě pokra čovat dále nejen 
před odevzdáním, ale i na základ ě výsledk ů 
projednávání.  

- Normativní část krycích listů formulovat obdobně jako výrokovou 
část Metropolitního plánu, tj. jako normativní předpis v souladu 
s Legislativními pravidly vlády. To je cílem návrhu 
Metropolitního plánu od po čátku. Viz odpov ědi na bod 3.  

- Přesunout vyznačení indexu využití území z krycích listů lokalit i 
z hlavního výkresu. Index využití území je závazný a je 
nedílnou sou částí „základní koncepce“. Bude ale 
v hlavním výkresu i v krycích listech p řesunut tak, aby 
nedocházelo k jeho nesprávným výklad ům. 

- Doplnit odůvodnění jednotlivých krycích listů, které popíše 
důvody navrhovaných regulativů. Odůvodn ění krycích list ů 



bude zapracováno a bude sou částí „celkového 
zdůvodn ění navrhovaného řešení“.  

5. Zásady územního rozvoje 

- Zajistit soulad Metropolitního plánu se Zásadami územního 
rozvoje hl. m. Prahy. Zpracovatel již rezignoval na 
neustálou a zcela marnou snahu o aktualizaci ZÚR. 
Metropolitní plán bude zcela v souladu se ZÚR, by ť to 
jeho kvalitu výrazn ě sníží a projednávání na mnoha 
místech zkomplikuje.  

6. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 

- Zvážit rozšíření výčtu ploch s rozdílným způsobem využití v 
zastavitelném území, zejména ve vazbě na koncepci veřejné 
infrastruktury. Tento požadavek byl vážen p ři práci na 
Metropolitním plánu i na PSP mnohokrát. Metropolitn í 
plán jednozna čněji vysv ětlí jednotlivé regulativy a 
upřesní vztah využití území, charakteru a infrastruktu ry.   

7. Veřejná vybavenost 

- Ve stabilizovaném území zvážit vymezení stávajících areálů 
občanského vybavení obdobně jako v návrhu pro rozvojové a 
transformační území. Vymezení stávající ve řejné (zejména 
občanské) vybavenosti bude dopracováno i s ohledem 
na požadavky m ěstských částí, je však pot řeba důkladn ě 
zvážit zvolenou podrobnost. Zde se jeví další odbor né 
diskuse jako nevyhnutelné.   

- Při parametrickém vymezení veřejné vybavenosti v rozvojovém a 
transformačním území zpřesnit odůvodnění pro aplikaci 
v konkrétních řízeních. Odůvodn ění bude zp řesněno.   

8. Regulační plány, územní studie a ÚPČP 

- Prověřit řešení ploch vymezených Metropolitním plánem pro 
pořízení ÚPČP a pro podrobnější dokumentace, tj. regulační 
plány, územní studie a dohody o parcelaci pro konkrétní plochy. 
Vymezení ploch bude ješt ě zváženo a na základ ě dohod 
o způsobu dopracování návrhu (p řípadně výsledk ů 
projednávání) bude, pokud to bude ú čelné, dopln ěno.  

- Prověřit umožnění redistribuce výšek v případě pořízení ÚPČP 
při zachování celkové kapacity řešeného území. Zpracovatel (ve 
spolupráci s Po řizovatelem) a na základ ě „legislativní 
korektury“ prov ěří a upraví celkové uspo řádání vztahu 
obou úrovní územních plán ů pro hl. m. Prahu – tento 
problém se netýká pouze výšek, ale všech regulativ ů, 
které jsou vázány povinností „závaznosti nad řazené 
dokumentace“.  

9. Výšková regulace 

- Prověřit vhodnost regulace rastrem 100 x 100 m, její 
aplikovatelnost v praxi a možnosti alternativ, zejména ve vztahu 
ke stavbám umísťovaným na hranici rastru. Regulace bude 
znovu podrobena podrobnému zkoumání a bude 
upravena tak, aby nemohlo docházet k nejasnostem.   



- Jako základ využít výškové hladiny v metrech dle § 25 PSP oproti 
počtu podlaží a v odůvodněných případech pak komplementárně 
v kombinaci se stanovením maximální podlažnosti zástavby. 
Zpracovatel bude hledat komplementární možnosti, 
zejména na specifických územích.   

- Při definování výšek dbát na zajištění dostatečných rezerv pro 
rozvojové kapacity hl. m. Prahy. Definování výšek a z toho 
plynoucích rezerv pro rozvoj bude řešeno na základ ě 
dalších jednání o budoucnosti Prahy.  

10. Parametrická regulace 

- Upřesnit text parametrické regulace tak, aby v případě podmínky 
umístění parku ve vymezené ploše resp. ve vymezeném území bylo 
jednoznačné, že se má jednat o souvislou plochu parku o určité 
výměře, a aby nebylo možné naplnit stanovenou podmínku 
vymezením nespojité soustavy malých ploch a parků; Tak to 
bylo myšleno, ale Zpracovatel text ješt ě upřesní tak, aby 
byl jednozna čný.   

- V rozvojových a transformačních plochách se stanovenou 
parametrickou regulací a bez doporučení pořídit ÚPČP, prověřit 
možnost nahrazení parametrické regulace vymezením 
konkrétních ploch veřejné vybavenosti, polohy ulic, plochy parků 
či ploch občanského vybavení. Podrobn ější dokumentaci, 
včetně ÚPčP, lze, na základ ě rozhodnutí Zastupitelstva 
hl. m. Prahy, kdykoli po řídit pro kteroukoli část území hl. 
m. Prahy. Nahrazení regulace parametrické regulací 
grafickou bude na n ěkterých místech prov ěřeno.  

11. Etapizace a podmíněnost 

- V odůvodněných případech zvážit doplnění etapizace a 
podmíněností podle § 19 odst. 1 písm. f) Stavebního zákona, 
zejména ve významných plošně rozsáhlých transformačních a 
zastavitelných plochách a vybraných podmíněností rozvoje 
zástavby, zejména dopravní infrastruktury. Zpracovatel 
považuje uplatn ění etapizace a podmín ěností, v souladu 
s názory Skupiny, za kontraproduktivní pro vyvážený  
rozvoj Prahy. Etapy a podmín ěnosti, pokud to bude 
účelné, budou do Metropolitního plánu zaneseny 
postupn ě na základ ě výsledk ů projednávání a 
jednozna čných p řevažujících ve řejných zájm ů.  

 
--- 
 




