
Aktuální harmonogram pořizování Metropolitního plánu 

FÁZE CO SE STANE? JAK SE MOHU ZAPOJIT? KDY

I. fáze - zadání

První fáze už skončila - to bylo projednání a 
schválení zadání Metropolitního plánu.

Přečtěte si připomínky k zadání a to, jak si s nimi 
magistrát poradil. Zajímá vás více o zadání 

Metropolitního plánu? Podívejte se na 
stránky Institutu plánování a rozvoje.

Podány připomínky
Září 2013 

schváleno zadání

II. fáze - návrh a společné 
jednání

Na jaře 2018 byl zveřejněn návrh Metropolitního 
plánu k tzv. společnému jednání. K návrhu se 

vyjádřily spolky, městské části, i klíčové státní a 
městské instituce. Připomínky jsme pro 

vás shromáždili zde

Občané - každý mohl podávat připomínky. Připomínky 
uplatnily i městské části.

Jaro/léto 2018

III. fáze – 26. 4. 2022
zveřejnění upraveného 

návrhu a veřejné 
projednání

Následující fází bude veřejné projednání, 
Standartní doba je 30 dní, nyní bude trvat do konce 

června 2022. To je příležitost, kdy se občané 
mohou vyjádřit naposledy. Připomínky může 
podávat opět každý. Vlastníci nemovitostí mohou 
uplatnit námitky a také je možné zmocnit zástupce 

veřejnosti.

Jedná se o fázi, kdy se mohou vyjádřit vlastníci 
nemovitostí a občané mohou zmocnit zástupce 

veřejnosti. Přečtěte si více o tom, kdo je zástupce veřejnosti 
a jak ho zmocnit. Připomínky může magistrátu poslat každý. 

Městské části opět mohou uplatnit svoje připomínky. 
Proběhne veřejné projednání. Vše bude na úřední desce a 

na stránkách Institutu plánování a rozvoje.

Do konce června 2022 se bude moct k nejnovější verzi 
vyjadřovat široká veřejnost a podávat připomínky a námitky.

Květen/Červen
2022

IV. fáze - schválení 
Metropolitního plánu

Metropolitní plán budou muset schválit zastupitelé. 
Jakmile bude územní plán schválen, je 

pravděpodobné, že proti němu bude podáno několik 
žalob. Proto je zapotřebí udělat vše pro to, aby byl 

územní plán kvalitní a u soudu obstál.

O projednaném plánu budou rozhodovat zastupitelé. Do 
jednoho roku od jeho schválení mohou vlastníci nemovitostí, 
spolky, zástupce veřejnosti a městské části podat žalobu k 
Městskému soudu v Praze. Ten může celý plán nebo jeho 

části zrušit.

2023/2024

https://www.zmenyprahy.cz/images/pdf/WEB%20ZMENY/Usnesen%C3%AD%20ZHMP%2031-6%2020130919%281%29.pdf
https://www.zmenyprahy.cz/images/pdf/WEB%20ZMENY/Usnesen%C3%AD%20ZHMP%2031-6%2020130919%281%29.pdf
http://www.iprpraha.cz/clanek/163/zadani-uzemniho-planu-hl-m-prahy-metropolitniho-planu
https://arnika.org/praha/nase-temata/uzemni-planovani/metropolitni-plan/problemy-metropolitniho-planu
https://arnika.org/praha/nase-temata/uzemni-planovani/uzemni-plan/prace-s-uzemnim-planem



