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Otevřený dopis: Žádost o prodloužení lhůty zveřejnění Metropolitního plánu

Vážený první náměstku,

Vážený řediteli odboru územního rozvoje magistrátu,

Vážený vedoucí oddělení nového územního plánu,

Vážený řediteli Institutu plánování a rozvoje,

Vážený řediteli kanceláře Metropolitního plánu,

včera jste v Centru architektury a městského plánování představili veřejnosti některé ze změn

upraveného návrhu Metropolitního plánu a odkázali na jaro příštího roku jako na období projednání

plánu s veřejností. Rádi bychom Vás tímto dopisem požádali o co nejdřívější zveřejnění termínu

veřejného projednání, které bylo již mnohokrát odsunuto, úpravu harmonogramu na webu, a také o

prodloužení lhůty k seznámení se s upraveným návrhem, i pro samotné podávání připomínek

a námitek.

Dle stávajícího harmonogramu1 dostupného na webu Institutu plánování a rozvoje měl být návrh

Metropolitního plánu zveřejněn 20. prosince 2021 a veřejné projednání mělo proběhnout v lednu

roku 2022. Vítáme s povděkem, že takto zásadní dokument nebude zveřejněn na Vánoce a lhůta pro

připomínky veřejnosti nebude pouhých šest týdnů včetně vánočních svátků.

Přestože je ze zákona minimální lhůta zveřejnění 30 dnů, považujeme v případě Metropolitního

plánu tuto lhůtu za naprosto nedostatečnou. Za dobu několika týdnů je obtížné i pro zkušeného

urbanistu či právníka nastudovat mnohostránkový dokument, analyzovat důsledky vazeb jeho

jednotlivých částí, domyslet možné důsledky jeho aplikace v praxi a sepsat kvalifikované připomínky.

A to obzvlášť v případě, kdy Metropolitní plán využívá úplně nové metody.

Územní plán má sloužit k regulaci rozvoje ve veřejném zájmu, jeho podoba rozhodne o směřování

rozvoje města na další desítky let a zasáhne do práv každého Pražana. Vzhledem ke komplikovanosti

dokumentu, by bylo vhodné, aby občané měli dostatek času k informování se a podání připomínek.

Nadstandardní doba pro seznámení se s návrhem byla z Vaší strany anoncována, rádi bychom

nicméně touto formou apelovali na to, aby byla skutečně dostačující, a zároveň doprovázena co

možná nejširší škálou participačních aktivit a Metropolitní plán tak byl představen a diskutován v

plném rozsahu i detailu.

1 https://www.iprpraha.cz/uploads/assets/106/4873_21_priloha.pdf
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Podle našeho názoru by lhůta pro seznámení s návrhem a zapojení veřejnosti měla trvat zhruba půl

roku. Nejprve byl mělo probíhat několikaměsíční informování občanů formou kontejnerů, vycházek

a diskuzí na různých místech Prahy (tak jak tomu bylo v době zveřejnění návrhu pro společné

jednání) a zapojení odborníků různých oborů přímo na půdě IPR. A teprve potom by měla následovat

alespoň tříměsíční lhůta pro podání připomínek a námitek. Připomínky veřejnosti i oponentní názory

odborníků by měly být brány opravdu vážně. Mohou totiž pomoci předejít budoucím problémům,

jako tomu bylo v případě upozorňování na problematické vymezení zastavitelné plochy.

Pokud má být Metropolitní plán plánem 21. století, jak je opakovaně zdůrazňováno, měl by tomu

odpovídat proces jeho vzniku – tedy s kvalitním zapojením veřejnosti a zapracováním názorů
oponentních odborníků. Vedení města by mělo dát najevo, že se o názor svých občanů, ale

i nezávislých odborníků zajímá.

Rádi bychom Vás tedy tímto požádali o prodloužení jak lhůty pro studium a podávání připomínek

a námitek k upravenému návrhu, tak o rozšíření procesu informování veřejnosti a zapojení co možná

nejširší škály technik participace.

S úctou

Ing. arch. Anna Vinklárková

a

Mgr. Václav Orcígr

Arnika – Centrum pro podporu občanů

V Praze dne 23. září 2021
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