
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE URV  K METROPOLITNÍMU PLÁNU KONANÉ NA 

MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 DNE 30.5.2013  
 

Přítomni: členové komise URV, občané, občanská sdružení, Mgr. Ondřej Boháč (za zpracovatele 

Metropolitního plánu) 

Při jednání se usneslo následující: 

Pan ing. Doležal představil odůvodnění dnešní veřejné komise k Metrpolitnímu plánu 

 

Pan Mgr. Boháč prezentoval zadání územního plánu, které bylo projednáváno na mimořádném 

zastupitelstvu MČ P9 (zadání metropolitního plánu bude schvalováno v září 2013),  

Dále sdělil, že k zadání Přišlo přes tis připomínek, již 1/2 připomínek bylo zpracováno a zapracováno. 

Dále se rozbíhá příprava lokalit v metropolitním plánu, které ve stávajícím územním plánu nebyly. 

Na vymezení těchto lokalit bude zpracovatel metropolitního plánu spolupracovat s příslušnou Městské 

částí tak, aby co nejvíce reflektovaly jejich potřeby.  

Lokality/ čtvrti, by měly rozdělit Prahu na urbanisticky jednotné celky, ve kterých by se udržovala 

urbanistická celistvost a nedocházelo zde k nekontrolovatelné výstavbě.. 

 

Ing. Horejš představil v rychlosti stávající územní plán, který má cca 39 zbarvených ploch, které by se 

měli v metropolitním plánu zúžit na 4 „barevné plochy“. 

Současně představil návrh členění na max. 9ti lokalit na MČ P9. 

Dále představil návrh rozvojových ploch, které jsou součástí přílohy č.1., tyto plochy jsou zejména 

brownfieldy a plochami, které procházejí postupným rozvojem. 

 

Následně byl dán prostor dotazům:  

Byly vzneseny dotazy již na konkrétní plochy, které však daném momentě nelze zodpovědět, neboť 

tyto dotazy byly již velmi detailní, avšak Mgr. Boháč sdělil, že tyto dotazy budou relevantní někdy na 

jaře roku 2014. 

Pan ing. Doležal požaduje vytvoření obecné rozdělení na lokality. 

Pan Paclík se představil za ČSSD a sdělil, že diskuze k Metropolitnímu plánu je vítána, avšak z pohledu 

pana Paclíka byla diskuze nastavena trochu nešťastně, neboť do dnešního dne nebyla detailní diskuze 

k územnímu plánu. 

Paní Dostálová z VV se pozastavuje nad dnešním setkáním, kdy je předložen návrh již 9ti lokalit. 



Členové komise URV se v průběhu jednání nebyly schopni dohodnout na navrhovaných lokalitách. 

Občané se pozastavují nad tím, že členové komise URV se po hodině a půl diskuze nejsou schopni 

dohodnout na jednouchých základních věcech, které se dají pochopit za 5 minut.  

Příloha č. 1 - Návrh Lokalit 

Příloha č. 2 - Rozvojová území dle OVUR 

Zapsal: Ing. Karel Horejš 

E-mail: horejsk@praha9.cz 
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