
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 26/14 
ze dne  27.4.2017 

k harmonogramu pořizování Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

navržený postup pořizování Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu), včetně 
harmonogramu, uvedeného v přílohách č.1 a č. 2 tohoto usnesení 

I I .   s c h v a l u j e  

navržený harmonogram pořizování Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu), 
uvedený v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení 

I I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 2.5.2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
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Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 26/14 ze dne 27. 4. 2017 

Harmonogram pořizování ÚP hl.m.Prahy (Metropolitního plánu) 
 

 

Předpokládaný postup s termínem zahájení společného jednání vystavením návrhu ÚP 
hl.m.Prahy (Metropolitního plánu) v březnu 2018 

Návrh harmonogramu počítá se situací, že obě dokumentace (návrh ÚP a VVÚRÚ) budou odevzdány 

bez formálních chyb a s obsahem všech náležitostí dle platných právních předpisů, z  vyhodnocení 
projednání nevyplyne požadavek na zásadní přepracování návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního 
plánu) a potřeba opakovaného projednání. 

Návrh postupu předpok ládá, že vyhodnocení společného jednání a veřejného projednání, včetně 
projednání návrhů rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ, budou projednávány na mimořádných 
jednáních zastupitelů – Výboru pro územní rozvoj ZHMP a Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Dále 

pořizovatel nepočítá s prodloužením procesu pořizování v důsledku řešení rozporů v úrovni 
nadřízeného (MMR) a ústředních orgánů státní správy, tj. včetně projednání vládou ČR.  

Harmonogram pořizování ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) vychází ze zkušeností 

z vyhodnocení projednání konceptu ÚP hl. m. Prahy v letech 2010 – 2011, kdy bylo pořizovatelem 
zapsáno a vyhodnoceno cca 12 000 vyjádření od 4500 správních úřadů, organizací, fyzických a 
právnických osob a dále bylo na zák ladě dohodových jednání s MČ rozhodnuto o zásadních 

připomínkách v ZHMP; a využívá reálně zkrácených termínů pro vyhodnocení společného a veřejného 
jednání včetně projednání v samosprávných orgánech hl. m. Prahy.  

Dále pořizovatel vycházel ze současné podoby právního prostředí, zejména stavebního práva a 

nebyly zohledněny státní svátky, významné dny a prázdniny v letech 2018 – 2022.  

Při zpracování harmonogramu pořizování ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) pořizovatel vycházel 
z předpok ladu jeho průběžné aktualizace a úprav časového harmonogramu, a to na zák ladě 

požadavků, vyplývajících z aktualizací Politiky územního rozvoje ČR, Zásad územního rozvoje hl. m. 
Prahy, a v souvislosti s novelou zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a dále počtu doručených vyjádření atd. 

Navrhované termíny postupu v procesu pořizování nového ÚP : 
 

Dopracování návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) – 13 měsíců 

1 měsíc                      Shrnutí všech připomínek k rozpracovanému návrhu  

projektant 
pořizovatel 

4 měsíce                    Dopracování návrhu ÚP hl.m.Prahy   

projektant 
pořizovatel 

1 měsíc                       Předání dokumentace návrhu ÚP hl.m.Prahy (Metropolitního  

                                    plánu) – 2 paré pořizovateli 

projektant 
2 měsíce                     Kontrola návrhu ÚP 

             pořizovatel  

29.9.2017                    Předání ucelené dokumentace návrhu ÚP hl.m.Prahy (Metropolitního  

                                    plánu), upraveného po kontrole pořizovatele ve stavu, umožňujícím   
                                    zpracování aktualizace VVURÚ 

 projektant 
3 měsíce                    Zpracování aktualizace VVURU/SEA  

                projektant 
1 měsíc                       Zapracování výsledků SEA do návrhu ÚP 

projektant 
1 měsíc                       Závěrečná kontrola dokumentace před vystavením 

pořizovatel 
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Společné jednaní – cca 30 měsíců   

5 měsíců Společné jednání o návrhu Územního plánu hl. m. Prahy 

 (Metropolitního plánu) a VVURÚ  

pořizovatel 

16 měsíců Zápis vyjádření a zpracování návrhu vyhodnocení společného jednání 

o návrhu ÚP a projednání návrhu VVÚRÚ  
(vázáno na počet a rozsah doručených vyjádření) 

               pořizovatel 

2 měsíce  Stanovisko OCP MHMP k VVURÚ (SEA) a stanovisko MMR  
               (na základě předaných vyjádření a výsledků konzultací)  

                                                                                          pořizovatel 

2 měsíce  Seznámení určeného zastupitele s návrhy vyhodnocení společného 

 jednání o návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a VVURÚ, 
 řešení rozporů  
            pořizovatel 

Projednání rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ na mimořádných 
jednáních ve VÚRMu a ZHMP  
(za předpok ladu platnosti tohoto ustanovení v novele Statutu hl. m. Prahy)  

5 měsíců Zapracování rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ do 

vyhodnocení společného jednání   

         pořizovatel 

Úprava návrhu dokumentace po společném jednání, včetně kontroly 
upraveného návrhu pořizovatelem  

projektant 
pořizovatel 

Veřejné projednání – cca 25 měsíců  

3 měsíce Zahájení řízení o vydání Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního 

           plánu)  
pořizovatel                                                                       

17 měsíců Zápis vyjádření a zpracování návrhu vyhodnocení veřejného 

projednání návrhu ÚP (vázáno na počet a rozsah doručených vyjádření) 

           pořizovatel 

Seznámení určeného zastupitele s návrhy vyhodnocení a rozhodnutí 
(vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP hl. m. Prahy, 
rozhodnutí o námitkách, rozhodnutí o zásadních připomínkách)  

pořizovatel 

1 měsíc Stanoviska dotčených orgánů a MMR k návrhům vyhodnocení 
veřejného projednání 

                                                                                                                                  pořizovatel 

2 měsíce Projednání rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ na mimořádných 

jednáních ve VÚRMu a ZHMP  

2 měsíce Zapracování rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ do 

vyhodnocení veřejného projednání  

         pořizovatel 
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Úprava návrhu dokumentace po veřejném projednání (čistopis), 
 včetně kontroly upraveného návrhu pořizovatelem  

projektant 
pořizovatel 

Projednání v samosprávných orgánech, vydání v ZHMP  – cca  3 měsíce 

1 měsíc Přezkum návrhu ÚP pořizovatelem, příprava návrhu na vydání v ZHMP 

 (v součinnosti s určeným zastupitelem a předkladatelem tisku) 

pořizovatel 

2 měsíce Předložení návrhu na vydání Územního plánu hl. m. Prahy 

 (Metropolitního plánu) samosprávným orgánům hl. m. Prahy (VURM, 
RHMP) projednání v Zastupitelstvu hl. m. Prahy a vydání ÚP hl. m. 
Prahy (Metropolitního plánu)          

 Nabytí účinnosti opatřením obecné povahy, kterým se nový ÚP hl. m. 
Prahy vydává 

pořizovatel 

   Předání platného ÚP hl. m. Prahy stavebním úřadům a MMR 

pořizovatel 
 

Zveřejnění platného ÚP hl. m. Prahy, archivace procesu pořizování – cca 1 měsíc 

1 měsíc Archivace dokumentace pořízení ÚP hl. m. Prahy, doplnění 

 registračního listu, informace o zveřejnění způsobem umožňujícím 
dálkový přístup, sdělení dotčeným orgánům (+ MMR) o zveřejnění 
platného ÚP hl.  m . Prahy.   

pořizovatel 
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Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 26/14 ze dne 27. 4. 2017
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Shrnutí všech připomínek k rozpracovanému návrhu

Dopracování návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního 

plánu) ke společnému jednání

Tisk čistopisu nárhu ÚP

Kontrola návrhu ÚP 

Aktualizace VVURÚ (včetně SEA)

Zapracování výsledků SEA do návrhu ÚP

Kontrola pořizovatele

Seznámení určeného zastupitele s návrhem ÚP a 

VVURÚ po převzetí dokumentace určené k 

projednání pořizovatelem

Seznámení zastupitelů s návrhem ÚP a VVURÚ

Seznámení MČ s návrhem ÚP a VVÚRÚ

Společné jednání o návrhu ÚP a VVURÚ

Zápis (skenování) vyjádření, vyhodnocení včetně 

zásadních připomínek, řešení rozporů

Stanovisko OCP MHMP a OÚR MMR

Seznámení určeného zastupitele s návrhy 

vyhodnocení společného jednání

Rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ (ZHMP)

Zapracování rozhodnutí o zásadních připomínkách 

do vyhodnocení

Úprava návrhu dokumentace po společném jednání

Úpravy dokumentace VVURÚ

Zahájení řízení o vydání ÚP - veřejné projednání

Zápis (skenování) vyjádření, vyhodnocení, řešení 

rozporů, návrhy rozhodnutí o námitkách  a 

zásadních připomínkách

Seznámení určeného zastupitele s návrhy 

vyhodnocení veřejného projednání

Stanoviska dotčených orgánů a MMR k vyhodnocení 

veřejného projednání

Rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ (ZHMP)

Zapracování rozhodnutí o zásadních připomínkách 

do vyhodnocení

Úprava návrhu dokumentace po veřejném 

projednání (čistopis) 

Přezkum návrhu ÚP pořizovatelem, příprava návrhu 

na vydání v ZHMP

Předložení návrhu na vydání ÚP samosprávným 

orgánům hl.m. Prahy, projednání v ZHMP, vydání 

ÚP

Nabytí účinnosti opatřením obecné povahy

LEGENDA :

PROJEKTANT

ZPRACOVATEL VVURÚ

POŘIZOVATEL

JEDNÁNÍ/ ÚČINNOST

2022 20232017 2018 2019 2020 2021

Harmonogram pořizování ÚP hl.m.Prahy (Metropolitního plánu)
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Důvodová  zpráva 

 

Navržený harmonogram pořizování Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) 

vychází z předpokladu, že v průběhu roku 2017 je počítáno s dopracováním návrhu ÚP hl. m. 

Prahy (Metropolitního plánu) a aktualizací/dopracováním Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP hl. m. 

Prahy na udržitelný rozvoj území (dále „VVURÚ“). Termín předání ucelené dokumentace 

návrhu ÚP hl.m.Prahy (Metropolitního plánu), upraveného po kontrole pořizovatele ve stavu, 

umožňujícím zpracování aktualizace VVURÚ, je stanoven na 29.9.2017.  

Následně proběhne aktualizace dokumentace VVURÚ. Dokumentace návrhu ÚP hl. m. Prahy 

(Metropolitního plánu) bude případně dle této aktualizace VVURÚ upravena/doplněna. 

Konečný termín předání kompletních dokumentací návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního 

plánu) a aktualizovaného VVURÚ pořizovateli je konec ledna 2018. Po předání obou 

dokumentací provede pořizovatel v průběhu února 2018 pouze formální kontrolu odstranění 

nedostatků předaného návrhu ÚP hl. m. Prahy, zjištěných při kontrole, provedené v srpnu - 

září roku 2017, a dále zapracování závěrů aktualizace VVURÚ do návrhu ÚP hl.  m. Prahy 

(Metropolitního plánu).  

Dále po převzetí konečné verze návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a VVURÚ, 

seznámí pořizovatel s obsahem obou dokumentací určeného zastupitele a poté v součinnosti 

se zpracovatelem i zastupitele hl. m. Prahy.  

Od 1.3.2018 obě dokumentace vystaví/zveřejní a oznámí společné jednání o návrhu ÚP hl. m. 

Prahy (Metropolitního plánu) veřejnou vyhláškou – oznámením vyvěšeným na úředních 

deskách. V době vystavení před společným jednáním je počítáno se zpracovatelem 

zajištěným seznámením jednotlivých městských částí hl. m. Prahy (dále „MČ“) s  vystavenými 

a projednávanými dokumentacemi (návrhu ÚP a VVURÚ).  

Harmonogram pořizování ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) vychází ze zkušeností 

z vyhodnocení projednání konceptu ÚP hl. m. Prahy v letech 2010 – 2011, kdy: 

 bylo pořizovatelem zapsáno a vyhodnoceno cca 12 000 vyjádření od 4500 správních 

úřadů, organizací, fyzických a právnických osob;  

 zpracovatel návrhu ÚP garantoval odborný obsah vyhodnocení došlých vyjádření;  

 o zásadních připomínkách bylo na základě závěrů dvoukolových jednání zástupců 

MČ, určeného zastupitele, pořizovatele a zpracovatele rozhodnuto v ZHMP 

samostatně pro každou MČ.  

Navržený postup pořizování návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) využívá reálně 

zkrácených termínů pro vyhodnocení společného a veřejného jednání včetně projednání 

v samosprávných orgánech hl. m. Prahy. Upozorňujeme, že časově náročné práce 

pořizovatele – zapisování a skenování došlých vyjádření, zpracování návrhu vyhodnocení a 

dořešení rozporů budou záviset na množství doručených vyjádření, složitosti a počtu 

následných jednání a konzultací 

Rovněž je počítáno, že v průběhu projednání návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) 

nevyplyne požadavek na přepracování návrhu územního plánu, případně potřeba jeho 

opakovaného projednání návrhu. 

V navržených lhůtách není uvažováno s prodloužením procesu pořizování v důsledku řešení 

rozporů v úrovni nadřízených orgánů státní správy (ministerstev) nebo rozporů ministerstev 

projednávaných vládou ČR. 



Návrh harmonogramu pořizování ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) předpokládá, že 

vyhodnocení společného jednání a veřejného projednání, včetně projednání návrhů 

rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ budou projednávány v samosprávných orgánech hl. 

m. Prahy na mimořádných jednáních zastupitelů – Výboru pro územní rozvoj ZHMP a 

Zastupitelstvu hl. m. Prahy.  

Dále pořizovatel vycházel ze současné podoby právního prostředí, zejména stavebního práva 

a nebyly v projednání zohledněny státní svátky, významné dny a prázdniny do doby ukončení 

procesu pořizování územního plánu. 

Zpracovaný harmonogram procesu pořizování nového Územního plánu hl. m. Prahy 

(Metropolitního plánu) předpokládá nabytí účinnosti nového územního plánu v květnu 2023 

v souladu s platnými právními předpisy ke dni zpracování tohoto návrhu harmonogramu 

pořizování územního plánu.    

Z platného znění § 188 odst.1) stavebního zákona vyplývá, že nebude - li do konce roku 2020 

vydán nový územní plán, případně hl. m. Praze udělena výjimka z  tohoto ustanovení, bude 

možné rozhodovat o území v hl. m. Praze dle postupu popsaného v příloze č.2. 

Rada hl. m. Prahy projednala návrh harmonogramu pořizování ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního 

plánu) dne 11.4.2017, s předloženým návrhem souhlasila a usnesením č.798 uložila Institutu 

plánování a rozvoje hlavního města Prahy předat pořizovateli ucelenou dokumentaci návrhu 

ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu), která by umožňovala zpracování aktualizace VVURÚ 

do 29.9.2017. Následně k 31.1.2018 předá IPR Praha pořizovateli konečný návrh kompletních 

dokumentací návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a aktualizovaného VVURÚ, 

určených ke společnému jednání. 

 

 

Přílohy : 

1. Harmonogram pořizování ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) 
2. Rozhodování o území po 31.12.2020 (bez platného územního plánu) 

3. Usnesení RHMP č.798 ze dne 11.4.2017 

 

 



Příloha č. 1 důvodové zprávy 

 

Harmonogram pořizování ÚP hl.m.Prahy (Metropolitního plánu) - 
rozepsaný 
 

Dopracování návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) – 13 měsíců 

1 měsíc                      Shrnutí všech připomínek k rozpracovanému návrhu  

projektant 
pořizovatel 

4 měsíce                    Dopracování návrhu ÚP hl. m. Prahy   

projektant 
pořizovatel 

1 měsíc                      Předání dokumentace návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního   

                                   plánu) – 2 paré pořizovateli 

projektant 
2 měsíce                     Kontrola návrhu ÚP 

             pořizovatel  

29.9.2017                   Předání ucelené dokumentace návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního  

                                   plánu), upraveného po kontrole pořizovatele ve stavu, umožňujícím  
                                   zpracování aktualizace VVURÚ 

 projektant 
3 měsíce                    Zpracování aktualizace VVURU/SEA  

                projektant 
1 měsíc                      Zapracování výsledků SEA do návrhu ÚP 

projektant 
1 měsíc                      Závěrečná kontrola dokumentace před vystavením 

pořizovatel 

 

Společné jednaní – cca 30 měsíců   

5 měsíců Společné jednání o návrhu Územního plánu hl. m. Prahy 

 (Metropolitního plánu) a VVURÚ - vystavení 2 měsíce předem +  
oznámení, vlastní jednání, podání vyjádření 

                        3 měsíce    oznámení a vystavení dokumentací 

     seznámení MČ s návrhy dokumentací  
(8-10 jednání) 

 1 měsíc    společné jednání 

 1 měsíc    konečný termín podání vyjádření 

pořizovatel 

16 měsíců Zápis vyjádření a zpracování návrhu vyhodnocení společného jednání 
o návrhu ÚP a projednání návrhu VVÚRÚ  
(vázáno na počet a rozsah doručených vyjádření) 

 4 měsíce   zápis (skenování) vyjádření 
4 měsíce vyhodnocení, řešení rozporů a konzultace s 

dotčenými orgány  

4 měsíce  vyhodnocení připomínek MČ a zpracování 
návrhu rozhodnutí o zásadních připomínkách  

4 měsíce   vyhodnocení ostatních vyjádření  

            pořizovatel 

2 měsíce  Stanovisko OCP MHMP k VVURÚ (SEA) a stanovisko MMR  
               (na základě předaných vyjádření a výsledků konzultací)  
   2 měsíce (1 měsíc + 1 měsíc prodloužení lhůty pro vyjádření) 
       stanovisko OCP MHMP  

   1 měsíc    stanovisko MMR 
                                                                                                                       pořizovatel 



   2 
 

 

 

 

2 měsíce  Seznámení určeného zastupitele s návrhy vyhodnocení společného 

 jednání o návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a VVURÚ, 
 řešení rozporů -  1 měsíc 
            pořizovatel 

Projednání rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ na mimořádných 
jednáních ve VÚRMu a ZHMP – 2 měsíce 
(za předpok ladu platnosti tohoto ustanovení v novele Statutu hl. m. Prahy)  

5 měsíce Zapracování rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ do 

vyhodnocení společného jednání  - 1 měsíc 

         pořizovatel 

Úprava návrhu dokumentace po společném jednání  
 (na základě vyhodnocení projednání návrhu ÚP, výsledků řešení rozporů a 

VVURÚ zpracování formou návrhu opatření obecné povahy + odůvodnění), 

včetně kontroly upraveného návrhu pořizovatelem  
projektant 

pořizovatel 

Veřejné projednání – cca 25 měsíců  

3 měsíce Zahájení řízení o vydání Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního 
           plánu) – vystavení + oznámení, veřejné projednání, doručení vyjádření            
                                       1,5 měsíce    oznámení a vystavení dokumentací 

 1,5 měsíce    veřejné projednání + konečný termín pro 
    podání vyjádření 

pořizovatel                                                                       

17 měsíců Zápis vyjádření a zpracování návrhu vyhodnocení veřejného 

projednání návrhu ÚP (vázáno na počet a rozsah doručených vyjádření) 
 4 měsíce   zápis (skenování) vyjádření 

4 měsíce vyhodnocení, řešení rozporů a konzultace s 

dotčenými orgány  
3 - 4 měsíce  vyhodnocení připomínek MČ a zpracování 

návrhu rozhodnutí o zásadních připomínkách  

5 - 6 měsíců   vyhodnocení zbylých vyjádření, zpracování  
                                                   návrhu rozhodnutí o námitkách  

            pořizovatel 
1 měsíc 

Seznámení určeného zastupitele s návrhy vyhodnocení a rozhodnutí 
(vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP hl. m. Prahy, 
rozhodnutí o námitkách, rozhodnutí o zásadních připomínkách)  

pořizovatel 

1 měsíc Stanoviska dotčených orgánů a MMR k návrhům vyhodnocení 

veřejného projednání 
                                                                                                                                  pořizovatel 

2 měsíce Projednání rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ na mimořádných 

jednáních ve VÚRMu a ZHMP  

2 měsíce Zapracování rozhodnutí o zásadních připomínkách MČ do 

vyhodnocení veřejného projednání (není uvažováno opakované 
projednání návrhu ÚP) - 1 měsíc 

         pořizovatel 

 



   3 
 

 

 

 

Úprava návrhu dokumentace po veřejném projednání (čistopis) 
 včetně kontroly upraveného návrhu pořizovatelem  

(zpracování návrhu opatření obecné povahy na zák ladě zapracování výsledků 

vyhodnocení veřejného jednání, není počítáno s přepracováním návrhu) 

projektant 
pořizovatel 

 

Projednání v samosprávných orgánech, vydání v ZHMP  – cca  3 měsíce 

1 měsíc Přezkum návrhu ÚP pořizovatelem, příprava návrhu na vydání v ZHMP 

 (v součinnosti s určeným zastupitelem a předkladatelem tisku) 

pořizovatel 

2 měsíce Předložení návrhu na vydání Územního plánu hl. m. Prahy 

 (Metropolitního plánu) samosprávným orgánům hl. m. Prahy (VURM, 
RHMP) projednání v Zastupitelstvu hl. m. Prahy a vydání ÚP hl. m. 
Prahy (Metropolitního plánu)          

 Nabytí účinnosti opatřením obecné povahy, kterým se nový ÚP hl. m. 
Prahy vydává (vystavení platného ÚP na webových stránkách hl. m. Prahy) 

pořizovatel 

   Předání platného ÚP hl. m. Prahy stavebním úřadům a MMR 
(za předpokladu rozšíření tohoto ustanovení Statutu hl. m. Prahy i na MČ, 
případně další úřady územního plánování, odbory MHMP bude počet 

adresátů upřesněn) 
pořizovatel 

Zveřejnění platného ÚP hl. m. Prahy, archivace procesu pořizování – cca 1 měsíc 

1 měsíc Archivace dokumentace pořízení ÚP hl. m. Prahy, doplnění 

 registračního listu, informace o zveřejnění způsobem umožňujícím 
dálkový přístup, sdělení dotčeným orgánům (+ MMR) o zveřejnění 
platného ÚP hl. m . Prahy.   

pořizovatel 

 



Příloha č. 2 důvodové zprávy 

 

 

ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMÍ PO 31. 12. 2020  

(bez platného územního plánu) 

 

Dle ustanovení § 188 odst. 1) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, pozbývá Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále „ÚP SÚ hl.m. Prahy“), 
schválený usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č.10/05 ze dne 9. 9. 1999, platnost k 31. 12.2020. 

V případě, že nebude do konce roku 2020 vydán nový územní plán, bude pro území hl. m. Prahy 
závazná územně plánovací dokumentace -  Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy (ZÚR hl. m. Prahy), 
ve znění aktualizací pořízených k příslušnému datu.  Dále bude pro území hl.m. Prahy závazná Politika 
územního rozvoje ČR, ve znění aktualizací pořízených k  příslušnému datu.  

V případě nevydání nového územního plánu do konce roku 2020 bude na území hl.m. Prahy v souladu 
s ustanovením § 2 odst. 1 písm. d) stavebního zákona platit hranice zastavěného území totožná 
s „hranicí zastavěné části obce, vymezené k 1. září 1966 a vyznačené v mapách evidence nemovitostí 
jako intravilán“. Pro realizaci staveb a využití území uvnitř takto vymezeného zastavěného území hl.m. 
Prahy by platilo nařízení č. 10/2016 Sb. hl.m. Prahy ze dne 27. 5. 2016, kterým se stanovují pražské 
stavební předpisy, nahrazující  vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a 
vyhlášku č.268/2009 Sb., stanovující technické požadavky na stavby.  

Pro realizaci staveb vně „intravilánu“ by platilo ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona.    

Z územně plánovacích podkladů, které slouží jako podklad pro rozhodování v  území,  budou počátkem 
roku 2021 k dispozici Územně analytické podklady hl.m. Prahy v  aktualizované verzi a územní 
studie,  zapsané v evidenci územně plánovací činnosti a pořízené v  souladu s ustanovením § 30 
stavebního zákona.  

Závaznými podklady pro rozhodování v území zůstávají limity využití území, vyplývající 
z platných  právních předpisů a správních rozhodnutí. 
 
 



Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 798 
ze dne  11.4.2017 

k harmonogramu pořizování Územního plánu hl.m. Prahy (Metropolitního plánu) 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

navržený postup pořizování Územního plánu hl.m. Prahy (Metropolitního plánu), včetně 
harmonogramu, uvedeného v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení 

I I .   s o u h l a s í  

s navrženým harmonogramem pořizování Územního plánu hl.m. Prahy (Metropolitního 
plánu), uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení 

I I I .   u k l á d á  

1.  náměstkyni primátorky Kolínské 

1.  předložit návrh postupu pořizování Územního plánu hl.m. Prahy (Metropolitního 
plánu) včetně harmonogramu k projednání v Zastupitelstvu hl.m. Prahy 

Termín: 27.4.2017 

2.  řediteli Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

1.  předat pořizovateli konečný návrh kompletních dokumentací návrhu Územního 
plánu hl.m. Prahy (Metropolitního plánu) a aktualizovaného VVURÚ, určených 
pro společné jednání 

Termín: 31.1.2018 



2.  předat pořizovateli ucelenou dokumentaci návrhu Územního plánu hl.m. Prahy 
(Metropolitního plánu), umožňující zpracování aktualizace VVURÚ 

Termín: 29.9.2017 

 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstkyně primátorky Kolínská  
Tisk: R-24768  
Provede: náměstkyně primátorky Kolínská, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy

  
Na vědomí: odborům MHMP  
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