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Z Á P I S 
z náhradního VII. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP  

konaného dne 26. 9. 2011 od 14:00 hodin. 
 

Přítomni: viz prezenční listina 
 
Jednání řídil: předseda Výboru pro územní rozvoj města ZHMP JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, 
MBA. 
 
Program: 

1. Schválení navrženého programu náhradního VII. zasedání Výboru pro územní rozvoj 
města ZHMP 

2. Volba ověřovatele zápisu zasedání 
3. Kontrola zápisu z VI. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP 
4. Projednání návrhu na vydání změn 06 a 07 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
5. Informace k pořizování ÚP 
6. Prezentace analýzy ÚRM týkající se územního plánování v ostatních srovnatelně 

velkých městech Evropy 
7. Přetrvávající rozpory ve vyhodnocení veřejného projednání konceptu ÚP hl. m. Prahy 

a připomínek MČ – k projednání ZHMP 
8. Různé 

 
1. Schválení navrženého programu VII. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP 
(POŘADOVÉ ČÍSLO USNESENÍ 32) 
Na pokyn předsedy výboru JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA výbor hlasuje o schválení 
navrženého programu jednání. 
 

Přítomno: 7 členů výboru – výbor je usnášeníschopný. 
Hlasování: 7 – 0 – 0 
Výbor schvaluje navržený program jednání. 

 
2. Volba ověřovatele zápisu zasedání 
(POŘADOVÉ ČÍSLO USNESENÍ 33) 
Na pokyn předsedy výboru JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA výbor hlasuje o navrženém 
ověřovatelovi zápisu Ing. Mgr. Miroslavu Poche. 
 

Přítomno: 7 členů výboru – výbor je usnášeníschopný. 
Hlasování: 7 – 0 – 0 
Výbor volí Ing. Mgr. Miroslava Poche ověřovatelem zápisu. 
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3. Kontrola zápisu z VI. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP 
(POŘADOVÉ ČÍSLO USNESENÍ 34) 
Na pokyn předsedy výboru JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA výbor hlasuje o schválení 
zápisu z VI. zasedání výboru. 
 

Přítomno: 7 členů výboru – výbor je usnášeníschopný. 
Hlasování: 7 – 0 – 0 
Výbor schvaluje zápis z VI. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP. 

 
4. Projednání návrhu na vydání změn 06 a 07 ÚP SÚ hl. m. Prahy 
(POŘADOVÉ ČÍSLO USNESENÍ 35) 
Náměstek primátora Nosek v úvodu tohoto zasedání konstatoval, že tento bod byl již 
několikrát projednáván, a proto se navrhuje, aby byl vypuštěn z dnešního programu. 
 
K tomuto bodu vyslovil Dr. – Ing. Milan Urban stížnost. Dle jeho názoru nevidí důvod, aby 
změny, které byly zahájeny v roce 2006 dosud nebyly dokončeny a obrací se na výbor 
s dotazem, jak tento problém plánuje vyřešit. Náměstek primátora Nosek odpověděl, že se 
pracuje na vypořádání změn. 
 

Přítomno: 7 členů výboru – výbor je usnášeníschopný. 
Hlasování: 7 – 0 – 0 
Výbor schvaluje vypuštění bodu č. 4 (projednání návrhu na vydání změn vlny 06 a 
07 ÚP SÚ hl. m. Prahy) z programu jednání výboru konaného dne 26.9. 2011. 

 
5. Informace k pořizování ÚP 
(POŘADOVÉ ČÍSLO USNESENÍ 36) 
Slova se ujala ředitelka OÚP MHMP Ing. Jitka Cvetlerová, která členy výboru seznámila 
s vývojem pořizování nového ÚP. Informovala členy výboru, že námitky a připomínky byly 
vyhodnoceny a byla dokončena jednání s MČ. Rozpory, které z tohoto jednání vznikly, byly 
předloženy náměstku Noskovi k řešení. Zbylé nevyřešené rozpory budou předloženy 
zastupitelstvu k rozhodnutí. 
K tomuto bodu měl dotaz Dr. – Ing. Milan Urban, který se Ing. Jitky Cvetlerové dotázal na 
plnění časového harmonogramu pořizování nového ÚP a zda je termín do roku 2014 
splnitelný. Ing. Jitka Cvetlerová odpověděla, že se vše odvíjí od toho, zda zastupitelstvo HMP 
přijme koncept ÚP, který má spoustu doplňků, které musí Útvar rozvoje HMP splnit a 
následně běží zákonné lhůty. 
 

Přítomno: 7 členů výboru – výbor je usnášeníschopný. 
Hlasování: 7 – 0 – 0 
Výbor bere na vědomí zprávu o pořizování nového územního plánu HMP. 

 
6. Prezentace analýzy ÚRM MHMP týkající se územního plánování v ostatních srovnatelně 
velkých městech Evropy 
Předseda výboru JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, požádal pracovníka ÚRM o prezentaci 
analýzy týkající se územního plánování v ostatních srovnatelně velkých městech Evropy. 
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S prezentací členy výboru seznámil pracovník odboru strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. 
m. Prahy Michal Němec, přičemž URM MHMP dospěl k následujícím výsledkům:  
1. ve všech městech byla prokázána vyšší hustota osídlení v centrálních městských obvodech, 
2. Praha je městem s podprůměrnou hustotou osídlení, která je především zapříčiněna 
velkým počtem okrajových městských částí,  
3. v Praze je hustota osídlení na území kompaktního města srovnatelná s ostatními 
porovnávanými městy. 
 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 
7. Přetrvávající rozpory ve vyhodnocení veřejného projednání konceptu ÚP hl. m. Prahy a 
připomínek MČ – k projednání ZHMP 
Tento bod byl zařazen na žádost náměstka Noska. Materiál shrnuje přetrvávající rozpory ve 
vyhodnocení veřejného projednávání konceptu ÚP ze strany městských částí. Rozpory bude 
řešit zastupitelstvo HMP. Jedná se asi o 35 rozporů. V diskusi vystoupil Dr. – Ing. Milan 
Urban, který doporučuje, aby na zastupitelstvu byla při projednání tohoto bodu zabezpečena 
přítomnost odborníků. Na to Josef Nosek reagoval, že jednání ZHMP budou přítomni 
odborníci na dopravu, neboť většina témat se týká dopravy. Do konce roku by měl být 
předložen koncept a rozpory budou projednány na zastupitelstvu konaném dne 3. listopadu 
2011. 
 
Tento bod byl pouze informativní a výbor k němu nepřijal žádné usnesení. 
 
8.Různé 
8. 1. Zpráva o činnosti VÚRM za 1. Pololetí 2011 
Členové výboru obdrželi zprávu o činnosti výboru pro územní rozvoj za období 1.1. 2011- 
30.8. 2011. Na návrh JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA bude zpráva rozšířena z pololetí na 
tři čtvrtě roku tzn. od 1.1.2011 do 30.10.2011, a předložena ZHMP. 
 
(POŘADOVÉ ČÍSLO USNESENÍ 37) 

Přítomno: 7 členů výboru – výbor je usnášeníschopný. 
Hlasování: 7 – 0 – 0 
Výbor schvaluje Zprávu o činnost Výboru pro územní rozvoj města za 1. pololetí 
roku 2011. 

 
8. 2 Žádost o změnu jednacího řádu 
Místopředseda výboru Pavel Hurda požádal předsedu JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA o o 
řešení ve věci změny jednacího řádu, aby bylo zabezpečeno slušné a korektní jednání při 
zasedání výboru. 
 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 
Na závěr informoval JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA členy výboru, že výbor bude svolán 
během října před zasedáním zastupitelstva a poté ukončil zasedání VII. Výboru pro územní 
rozvoj města ZHMP. 
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O V Ě Ř E N Í Z Á P I S U 
VII. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP 

…………………………………………………………………… 
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA 
předseda Výboru pro územní rozvoj města ZHMP 

…………………………………………………………………… 
Ing. Mgr. Miroslav Poche 
ověřovatel zápisu 

…………………………………………………………………… 
Monika Němcová- zapisovatel 
zastupující tajemníka Výboru pro územní rozvoj města ZHMP 
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USNESENÍ 
ze  VII. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP konaného dne 26. 9. 2011  

 
 (POŘADOVÉ ČÍSLO USNESENÍ 32) 

Přítomno: 7 členů výboru – výbor je usnášeníschopný. 
Hlasování: 7 – 0 – 0 
Výbor schvaluje navržený program jednání. 

 
(POŘADOVÉ ČÍSLO USNESENÍ 33) 

Přítomno: 7 členů výboru – výbor je usnášeníschopný. 
Hlasování: 7 – 0 – 0 
Výbor volí Ing. Mgr. Miroslava Poche ověřovatelem zápisu. 

 
(POŘADOVÉ ČÍSLO USNESENÍ 34) 

Přítomno: 7 členů výboru – výbor je usnášeníschopný. 
Hlasování: 7 – 0 – 0 
Výbor schvaluje zápis z VI. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP. 

 
(POŘADOVÉ ČÍSLO USNESENÍ 35) 

Přítomno: 7 členů výboru – výbor je usnášeníschopný. 
Hlasování: 7 – 0 – 0 
Výbor schvaluje vypuštění bodu č. 4 (projednání návrhu na vydání změn vlny 06 a 
07 ÚP SÚ hl. m. Prahy) z programu jednání výboru konaného dne 26.9. 2011. 

 
(POŘADOVÉ ČÍSLO USNESENÍ 36) 

Přítomno: 7 členů výboru – výbor je usnášeníschopný. 
Hlasování: 7 – 0 – 0 
Výbor bere na vědomí zprávu o pořizování nového územního plánu HMP. 

 
(POŘADOVÉ ČÍSLO USNESENÍ 37) 

Přítomno: 7 členů výboru – výbor je usnášeníschopný. 
Hlasování: 7 – 0 – 0 
Výbor schvaluje Zprávu o činnost Výboru pro územní rozvoj města za 1. pololetí 
roku 2011. 

 
 
 
 
 
…………………………………………………………………… 
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA 
předseda Výboru pro územní rozvoj města ZHMP 




