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Metropolitní plán - Průběh pořizování

Rozhodnutí o pořízení nového územního plánu 
(schváleno ZHMP 7. 6. 2012)

Návrh zadání ÚP 

(připomínky do 18.4. 2013, schváleno ZHMP 19. 9. 2013)

Návrh územního plánu 
 Zveřejnění návrhu – 16. duben 2018

 Společné jednání – 27. červen 2018 

 Termín podání připomínek – 26.7.2018

 Veřejné projednání – cca 2020

 Schvalování v ZHMP – cca 2022

 Účinnost od 2023
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Pořizování 

Metropolitního 

plánu 
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MPP – Harmonogram společného jednání
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Metropolitní plán – Zdroje informací 

plan.iprpraha.cz (web IPR)

metropolitniplan.praha.eu (web HMP)

stránky Odboru územního rozvoje MHMP

Úřední deska MHMP - Informace o zveřejnění a 

společném jednání v souladu se zákonem
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska

Webová aplikace „Připomínkování územního 

plánování“ - pro vytvoření připomínky vč. grafického 

zákresu, součástí je návod, jak připomínku podat. 

(registrace do aplikace: https://upd-portal.praha.eu/login)
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MPP – Informační a participační aktivity 2018

Prezentace a diskuse v CAMPu
 středa 23. 5. od 19:00
 středa 13. 6. od 19:00
 čtvrtek 28. 6. od 19:00

Výstava Metropolitní plán v CAMPu

 27. 4. – 31. 7.    

(přítomni odborníci IPR a UZR pro konzultace)

Mobilní infostánek IPR Praha 

 2. 5. – 28. 6.

17 zastavení v různých městských částech

Školení pro městské části 
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MPP – Jak se zapojit do společného jednání

Kdokoli (občané, vlastníci nemovitostí …)  může 

podat připomínky

Městské části podávají připomínky nebo zásadní 

připomínky   

Dotčené orgány podávají stanoviska  

Připomínky vypořádá pořizovatel (UZR MHMP) 

ve spolupráci se zpracovatelem
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Metropolitní plán a městské části

Statut HMP (Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, novela z 

4/2018) - § 25c:

 MČ může v rámci společného jednání uplatnit připomínku bez 

označení a připomínku zásadní (výslovně označena „Tuto připomínku 

považuje městská část za zásadní.“)

 Rovněž v rámci veřejného projednání je možné stejným způsobem 

uplatnit zásadní připomínku, ale pouze k těm částem řešení, které 

byly od společného jednání změněny. 

 Pořizovatel předloží návrh rozhodnutí o zásadní připomínce městské 

části k rozhodnutí Zastupitelstvu HMP, které o ní finálně rozhodne. 

 Pořizovatel o výsledku rozhodnutí bude městskou část informovat 

s odůvodněním těch, kterým vyhověno nebylo.
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Děkuji za pozornost


