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Praha 20.12.2013 
 
Podnět k vy řazení připomínek M ěstské části Praha 5 k návrhu aktualizace ZUR 

 
Vážené dámy a pánové, 
 
při zasedání zastupitelstva Městské části Praha 5 (dále MČ P5) dne 19.12.2013  jsem se 
dozvěděl, že jménem MČ P5 byly podány zásadní připomínky k návrhu Aktualizace č.1 
Zásad územního rozvoje hl. města Prahy. Text připomínek je obsažen v příloze 1. 

Znění zásadních připomínek MČ P5 schválila usnesením 59/2108/2013 ze dne 17.12.2013 
rada městské části – viz příloha 2. Rada městské části usnesením uložila Marešovi Petru, 
Ing.arch., vedoucímu ZOJ Kancelář architekta městské části Praha 5, aby předal stanovisko 
MČ P5 k návrhu Aktualizace č.1 ZUR HMP pořizovateli MHMP SUP s termínem 18.12.2013. 

Z výše uvedených skute čností vyplývá, že zásadní p řipomínky M Č P5 k návrhu 
Aktualizace č.1 ZUR HMP nebyly projednány zastupitelstvem M Č P5. Tomuto 
vrcholnému orgánu samosprávy byly pouze dodate čně dány na v ědomí. 

Aktualizace ZUR HMP je stěžejní součástí územně plánovací dokumentace hl. města Prahy. 
Zákon č.131/2000 Sb., o hl. městě Praze, v písm. d) vyhrazuje pravomoc vyjadřovat se 
k návrhu územně plánovací dokumentace hlavního města   Prahy zastupitelstvu městské 
části. 

Z toho tedy dále vyplývá, že připomínky ve znění zaslaném pořizovateli ZOJ KAR MČ P5 
nelze považovat za stanovisko městské části. Rada městské části neměla mandát 
připomínky schválit a odeslat je pořizovateli ÚP HMP. Tento úkon je tedy od počátku 
neplatný. 

Z toho také vyplývá, že připomínky před odesláním nebyly projednány s občany městské 
části. Zasedání rady městské části je neveřejné a zápisy z něj jsou uveřejňovány 
s několikadenním zpožděním. Veřejnost se tedy o tomto úkonu dozvěděla podobně jako 
podatel ex post. 

Podávám proto Odboru stavebnímu a územního plánu ja ko po řizovateli územního 
plánu podn ět podle § 7 písm. f) zákona č.131/2000 Sb., o hlavním m ěstě Praze, aby 
předmětné p řipomínky M Č P5 a návrhy v nich obsažené nebral v potaz a vy řadil je 
z podklad ů projednání Aktualizace č.1 ZUR HMP. 

Žádám, abych byl vyrozuměn o způsobu vyřízení tohoto podnětu. 

S přátelským pozdravem 

Ing.Jan Formánek nar. 22.1.1958 
 
Jenišovská 1175/5 
158 00 Praha 5 
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