
V Praze dne 10.6.2021 

 

Vážený pane Kallo, 

 

děkuji za Váš email a hned v úvodu, se musím omluvit za poněkud delší odpověď než prosté 

sdělení toho, jak jsem hlasoval. Přeji si, aby ve Vašich článcích pro obyvatele Prahy 8, bylo 

mé hlasování uváděno v celkovém kontextu, jak uvádím v tomto emailu. Současně Vám 

v příloze posílám přehlednou tabulku, kde je ve zkráceném postupu demonstrován „PROCES 

POŘIZOVÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU“ a pevně doufám, že Vám tato tabulka 

umožní a zjednoduší vhled do tak komplikovaného procesu jako je proces pořizování změny 

územního plánu (dále jen ÚP). 

Výbor pro územní rozvoj a územní plán a památkovou péči (dále jen VURM), jehož jsem 

členem, a kde jsem vyjádřil svůj souhlas s návrhy na zahájení procesu pořízení dotazovaných 

změn ÚP, je poradním orgánem Zastupitelstva hl. m. Prahy (dále jen ZHMP) a jako takový 

doporučuje ZHMP. 

O návrhu ÚP musí ještě rozhodnou Rada hl. města Prahy dále ZHMP a teprve potom je 

podnět postoupen k rozhodování dalším orgánům státní správy (i na ministerstvech, 

městských odborech, státních organizací), kde odborníci návrh profesionálně posuzují 

zejména z odborné stránky a také s ohledem na dané území a i ochranu životního prostředí. 

Změna UP nemůže být odsouhlasena, jestliže nejsou vypořádány připomínky výše zmíněných 

dotčených orgánů státní zprávy. Tento návrh podala přímo MČ, která tyto podněty kladně 

projednala ve svých orgánech vč. nejvyššího orgánu ZMČ.  

Slovy mého kolegy náměstka primátora Petra Hlaváčka, který s oblibou říká, že územní 

rozhodování je dohoda o využití území, a aby mohlo k nějaké dohodě dojít, musí zaznít 

všechny názory, a i proto je proces pořizování změny ÚP tak časově komplikovaný a náročný. 

Registruji řadu nesouhlasných reakcí, ale také celou řadu nadšených a podporujících ohlasů. 

Pevně věřím, že při projednání procesu změny ÚP dojde k vyhodnocení veškerých informací 

a názorů. Budou vypracována odborná stanoviska a konečné rozhodnutí bude co 

nejpřínosnější pro dané území. 

Věřím, že pochopíte můj názor. 

 

S přáním pevného zdraví 

Pavel Richter 

 


