
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2265 
ze dne  20.9.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy a navýšení neinvestičního příspěvku 
příspěvkové organizaci Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy v roce 2021 za účelem 

vystavení návrhu Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu) pro veřejné 
projednání - v nadstandardním rozsahu 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

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

1.  ve spolupráci s MHMP – OMM MHMP zajistit vystavení návrhu Územního plánu 
hlavního města Prahy – Metropolitního plánu pro veřejné projednání, a to              
v nadstandardním rozsahu nad rámec stavebního zákona, se zapojením 
městských částí i veřejnosti do procesu připomínkování 

Termín: 31.1.2022 

2.  MHMP - OMM MHMP 

1.  poskytnout součinnost Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy v souvislosti        
s bodem II.1.1. tohoto usnesení 

Termín: 31.1.2022 



3.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 30.9.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  I. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček  
Tisk: R-41756  
Provede: ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, MHMP - OMM MHMP, MHMP - 

ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu  běžných výdajů

ROZ MHMP 0091601770000 neúčelová rezerva 3 1016 -3 900,00

IPR HMP 0093405000101

neinvestiční příspěvek - Vystavení návrhu územního 
plánu pro veřejné projednání - v nadstandardním 
rozsahu 124 0134 3 900,00

C e l k e m 0,00

3635

Číslo akce Účel / Název akce ODPAOdbor/Organizace

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2265 ze dne 20. 9. 2021

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy

UZ ORJ Úprava rozpočtu     
(v tis. Kč)

6409



Důvodová zpráva 
 
Radě HMP je předkládán návrh na navýšení rozpočtu příspěvkové organizace IPR Praha 
z důvodu potřeby vystavení návrhu Územního plánu hlavního města Prahy – Metropolitního 
plánu (Metropolitní plán) v rámci veřejného projednání, které proběhne dle §52 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební 
zákon), a to s předpokládaným termínem 1Q/2022. 

Vystavení územního plánu je zákonnou povinností, v rámci, které je návrh Metropolitního 
plánu včetně vyhodnocení vlivů pro udržitelný rozvoj území vystaven v celém svém rozsahu 
tak, aby bylo možné jej prostudovat v potřebné podrobnosti a v rámci veřejného projednání 
dle §52 stavebního zákona podat relevantní námitku či připomínku. 

Vystavení Metropolitního plánu slouží k jeho detailnímu představení představitelům 
městských částí, zastupitelům HMP, odborné i široké veřejnosti, v rámci, kterého je možné 
se seznámit jak s celkovou koncepcí připravovaného územního plánu, tak i s dopady 
navržených regulativů na konkrétní území. Vystavením je docílená prezentace regulativů 
územního plánu a vysvětlení územně plánovacího procesu, přičemž obojí přispěje k 
transparentnímu projednání územního plánu a k lepšímu zapojení všech účastníků do 
veřejného projednání. Detailní znalost předloženého návrhu pak bude mít dopad na 
relevantnost podaných připomínek a zároveň jejich efektivnějšímu vyhodnocování a 
zapracovávání. 

Na místě vystavení Metropolitního plánu budou přítomni jak zástupci zpracovatele územního 
plánu, kteří poskytnou odborný výklad, tak pořizovatele, kteří poskytnou informace ohledně 
způsobu podání připomínky či námitky. Připomínky a námitky bude možné na místě rovnou 
podat. 

Ze strany OMM se předpokládá zajištění propagace výstavy na portálu praha.eu, 
facebookovém profilu hlavního města Prahy, případně dalším vhodným způsobem. V rámci 
svých možností OMM poskytne IPRu též konzultace k vizuální podobě výstavy 

Tímto tiskem se realizuje rozpočtové opatření, kterým se převádí prostředky ve výši 
3 900 000 Kč z neúčelové rezervy do rozpočtu příspěvkové organizace IPR Praha. 

Podrobněji rozepsané položky:    

Název Konkrétní předmět Odůvodnění položky Částka Čerpání 

Vystavení návrhu 
územního plánu 

pro veřejné 
projednání – 

v nadstandardním 
rozsahu 

Vystavení územního 
plánu dle §52 
stavebního zákona 
pro veřejnost i MČ 
(koncept + kurátor) 

Vystavení územního plánu je 
povinné dle stavebního 
zákona. Výstava nabídne 
široké i odborné veřejnosti 
možnost podrobného 
seznámení se s plánem, s 
jeho principy i s tím, jaké mají 
jednotlivé regulativy dopad na 
celé město i jednotlivé 
lokality. V místě výstavy bude 
také možné podat k plánu 
připomínky a námitky. 

500 000,00    2021 

Vystavení územního 
plánu dle §52 
stavebního zákona 
pro veřejnost i MČ – 
stavba (mapa, 
projekční stěna, touch 
displaye) 

1 500 000,00    2021 



Vystavení územního 
plánu dle §52 
stavebního zákona 
pro veřejnost i MČ – 
odborný obsah 
(multimediální obsah, 
grafika, nutné licence) 

Součástí výstavy jsou i 
animační videa, která 
poslouží zejména široké 
veřejnosti k lepšímu 
pochopení plánu, čímž zvýší 
relevantnost a účelnost 
podaných připomínek. 

1 900 000,00    2021 
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