
Příloha č. 1 k zápisu z 6. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP ze dne 19. 11. 2015 
 

Hlavní město Praha 
 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 
číslo  

ze dne   

k návrhu na prodloužení doby zveřejnění návrhu Územního plánu hl.m. Prahy (Metropolitního 
plánu) 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I.  bere na vědomí 
1.  závěry z jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán, uvedené v příloze č. 1   
     tohoto usnesení 

2. prodloužení doby zveřejnění návrhu Územního plánu hl.m. Prahy (Metropolitního 
plánu) formou dřívějšího oznámení místa a doby konání společného jednání o 
návrhu  

 

II.  souhlasí 
v souladu s § 50 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, s oznámením místa a doby konání společného 
jednání nejméně 60 dnů předem  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z - xxxx 
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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Důvodová zpráva 
 

k  návrhu  na  prodloužení  doby  zveřejnění  návrhu Územního plánu hl.m. Prahy 
(Metropolitního plánu) 

 
Pořizovatel územně plánovací dokumentace pro území hl.m. Prahy (dále ÚPD) – odbor územního 
rozvoje MHMP, na základě úkolu, uloženého na 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj ZHMP, 
konaném dne 16.9.2015, s cílem vyhovět požadavkům městských částí hl.m. Prahy o prodloužení 
doby, po kterou se mohou městské části seznamovat s návrhem Územního plánu hl.m. Prahy 
(Metropolitního plánu) a podávat k němu v rámci společného jednávání připomínky, se obrátil na 
odbor legislativní a právní MHMP (dále LEG) s žádostí vyjádření k návrhu pořizovatele ve věci 
prodloužení doby zveřejnění návrhu územně plánovací dokumentace v hl.m. Praze, formou 
oznámení místa a doby společného jednání a způsobu zveřejnění návrhu ÚPD, v předstihu ( příloha 
č.1 důvodové zprávy). 

Navrhovaný postup vyvěšení veřejné vyhlášky – oznámení o doručení návrhu ÚP hl.m. Prahy 
(Metropolitního plánu) a návrhu Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP hl.m. Prahy na udržitelný rozvoj území  
v delším časovém předstihu před společným jednáním o návrhu ÚPD, který umožní prodloužit dobu, 
po kterou bude návrh příslušné ÚPD k nahlédnutí, opíráme o příslušná ustanovení § 50 odst. 2  
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.  

Názor pořizovatele respektuje výklad nadřízeného orgánu územního plánování (MMR ČR), dle 
kterého, stejně jako ve stanovisku LEG MHMP, uvedeném příloze č.2 důvodové zprávy, je přípustné 
a v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona dřívější oznámení místa a doby jednání, 
včetně lhůt pro podání vyjádření.  
Prodloužení doby zveřejnění dokumentace návrhu Územního plánu hl.m. Prahy (Metropolitního 
plánu), umožňující delší dobu seznámení s dokumentací, nese riziko posunu zahájení společného 
projednání a tím prodloužení celého procesu pořízení ÚP hl.m. Prahy (Metropolitního plánu).  

Materiál byl projednán ve Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 19.11.2015  ( příloha 
č. 1 návrhu usnesení ZHMP), který s výsledkem projednání změny souhlasil a navrhovaný postup 
doporučil.  

Navržená změna postupu pořizovatele, která vychází vstříc požadavkům městských částí hl.m. Prahy 
a umožní prodloužení doby, po kterou se mohou městské části seznamovat s návrhem ÚP hl.m. 
Prahy (Metropolitního plánu) bude předložen k projednání v Radě hl. m. Prahy s doporučením 
postoupit tento návrh k projednání v ZHMP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy důvodové zprávy:   

1. Dopis UZR MHMP č.j. MHMP 1660013/2015  ze dne 22.9.2015 s přílohou – žádost o právní 
vyjádření ke lhůtám pro vyvěšení ÚPD  

2. Dopis LEG MHMP č.j. MHMP 1791565/2015 ze dne 14.10.2015 -  stanovisko k žádosti UZR 
MHMP o vyjádření ke lhůtám pro vyvěšení ÚPD  

 

 

 

 



Pi'ifoha c.1 duvodove zpravy 

-

HLA VNf M E STO PRAHA Vnitrni sdeleni 
MAGISTRAT HLA VNIHO MESTA PRAHY 
odbor uzemnfho rozvoje 

11111111111111111111111111 ~111111111 11111~ 11111111111111111111111111 
MHMPXP2LVMZR 

Pro MHMP-LEG c.j. MHMP 1660013/2015 

Vyfizuje/ I. lng. arch. Libuse Hadravova /. /! Pocet listii 
I I 

Datum 22.09.2015 

Vee Zadost o pravni vyjadreni ke lhutam pro vyveseni UPD 

Porizovatel uzenme planovaci dokumentace pro uzemf hl.m. Prahy (dale UPD)- odbor 
uzemniho rozvoje MHMP, na zaklade Ukolu, ulozeneho na 4. zasedanf Vyboru pro 
uzemnf rozvoj ZHMP, konanem dne 16.9.20151

, s cilem vyhovet pozadavkum 
mestskych castf hl.m. Prahy na prodlouzeni doby, po kterou se mohou mestske casti 
seznamovat s navrhem UPD a podavat k nemu v ramci projednavani piipominky a 
namitky, se na Vas obracf s zadostf o potvrzenf navrhovaneho postupu porizovatele do 
budoucna. 

Navrhovany postup oznamenf a vyvesenf verejne vyhlasky se opira o prfslusmi 
ustanovenf § 50 zakona c.l83/2006 Sb., o uzemnim planovanf a stavebnfm radu 
(stavebnf zakon), v platnem zneni. 

V pifloze Vam zasilame nazor pravniku UZR MHMP a zadame Vas o pravnf vyjadreni 
ke spravnosti navrhovaneho postupu. 

S pozdravem 

Hlavnf mesto Praha 
Magi~trat hi. m. Prahy 
odbor uzernnfho rozvoje 
Jungmannova 35/29 
111 21 P ha 1 121 

Mgr. i'l l lickf 
poveren fzenim odboru. 

1 Ad 4 . zapisu ze 4. jednanf Yyboru pro uzemnf rozvoj a uzemni plan ZHMP, konaneho dne I 6.9.2015 : 

,,.1. Slezak uvedl bod programu (moznosti provei'enf prodlouzeni doby, po kterou se mohou mestske tasti seznamovat 
S navrhem uzeiTUJfhO planu a podavat k nemu V ramci projedm!vani pozmenovacf navrhy) a dale dodal, ze pofizovate) 
do pfiSt fho jednanf seznami cleny VURM s moznosti delsfho seznameni se mestskych Mstf s navrhem UP, nez 
umozi'iuje stavebni zakon. 
VURM souhlasi se znenfm bodu." 

0 k u l ozen f 
0 na vedomi 
0 k vyffzenf 
0 ke z pracovanf s t anovis ka 
0 ke zpr acovanf na vrh u o d povedi 

0 ke zpracovani materialu 
0 k pfepracovani 
0 do prog ramu 
0 jed nan f 

Termfn : 



Prfloha: 
1. Vnitfnf sdelenf pnivnfku oddeleni technicke podpory UZR MHMP k tikolu c.4 

ulozenemu pofizovateli na 4. zasedani VURM ZHMP 



PRA HA 
PR) G U E 
PRA GA 
PRA G 

HLA VNf MESTO PRAHA V nitrni sdeleni 
MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY 

ODBOR UZEMNIHO ROZVOJE 

Pro 
UZR- oddeleni porizovani 

celomestsk'fch dokumentaci 
C.j. S-MHMP .............. /2015 

Vyrizuje 1 I. JUDr. Novacek /4689 Pocet stran: 1 Datum 20.8.2015 

Vee PoCftanf lhut die ust. §50 zakona c. 183/2006 Sb., stavebni zakon 

K pocitani lhut a dorucovani verejnou vyhlaskou obecne: 

Pocitani lhut podle dnu se provadi podle poCtu stanovenych dnu, do stanoveneho poctu se 
zahrnuji vsechny dny, tedy i dny pracovniho klidu, svatky apod. Pokud je stanovena lhuta po 
ukonceni nejake skutecnosti, napr. po verejnem projednani, pocina lhuta plynout dnem 
nasledujfcim. 

Dorucovani verejnou vyhlaskou je upraveno v ust. § 25 odst. 2 zakona c. 500/2004 Sb., 
spravniho radu: dorucenf vefejnou vyhlciskou se provede tak, ie se pfsemnost, popffpade 
ozncimenf o moinosti pfevzft pfsemnost, vyvesf na ufednf desce sprcivnfho orgcinu, ktery 
pfsemnost dorucuje; na pfsemnosti se vyznacf den vyvesenf. Pfsemnost nebo ozncimenf se 
zvefejnf tei zpitsobem umoifwjfcfm dcilkovy pffstup. Patncict}lm dnem po vyvesenf se pfsemnost 
povaiuje za dorucenou, by/a-li v teto lhitte splnena i povinnost podle vety druhe. 

K ust. § SO zakona c. 183/2006 Sb.: 

a) porizovatel oznamuje dobu a misto verejneho projedm1ni nejmene 15 dnu predem, 

b) dotcene organy mohou uplatnit sva stanoviska ve lhute do 30 dnu ode dne verejneho 
projednani, sousedni obce ve stejne lhute mohou uplatnit pripominky, 

c) navrh uzemniho planu a vyhodnoceni vlivu navrhu UP na udditelny rozvoj uzemi se 
doruci verejnou vyhlaskou, tj . vyvesenfm na uredni desku na dobu 15 ti dnu, posledni 

den vyveseni je den doruceni, (tato lhuta je stanovena ust. § 25 odst. 2 spravniho radu 
patncict}lm dnem po vyvesenf se pfsemnost povaiuje za dorucenou), 

d) do 30 dnu ode dne doruceni muze kazdy uplatnit u porizovatele pripominky. 

Prodlouzit lze lhutu a), tedy oznamit dobu a misto verejneho projednani drive, nez-li 15 dnu 

predem, nebot stavebnf zakon stanovf nejmene. Lhuty b) a d) nelze menit, jsou pevne 
stanoveny stavebnim zakonem (u obou lhut zakon stanovi, ze k pozdeji uplatnenym 

stanoviskum a pfipomfnkcim se nepfihlfi1). 

0 k ulozeni 
0 na vedomi 
0 k vyi' ize ni 
0 ke zp racovani stanoviska 
0 ke zpracovani navrhu o dpo vedi 

O ke zp racovan i m a ter ial u 
0 k pfepracovani 
0 do programu 
O jednani 

Te rm in: 



Pi'iloha c.2 duvodove zpravy .. 
PRA HA 
PRAGUE 
PRA GA 
PRA G 

HLA VN i MESTO PRAHA V nitrni sdeleni 
MAGIS T RAT HLA VNiHO MEST A PRAHY 
Odbor legislativni a pniv nf 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Pro Mgr. J. Skalicky 
reditel odboru UZR 

Vyrizuje/ I. JUDr. Jindrich Lorenc I 

C.j. 

Sp. zn. 

Pocet listu 

MHMPXP2QPVX3 

MHMP 1791565/2015 

S-MHMP 1660013/2015 LEG 

Datum 14.10.2015 

Vee LEG/161/2015- stanovisko k zadosti 
Lhuty pro vyveseni UPD 

v azeny pane rediteli, 

k Vasi zadosti o vyjadreni ve shora uvedene veci sdelujeme: 

S pravnim nazorem tykajicim se pocitani !hut podle § 50 zakona c. 183/2006 Sb., o 
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve zneni zakona c. 350/2012 Sb. 
(dalejen ,stavebni zakon"), uvedenym v pfiloze Vasi zadosti souhlasime. 

Prodlouzit dobu, po kterou se mestske casti mohou seznamovat s navrhem 
uzemniho planu, lze tedy podle naseho nazoru dfivejsim oznamenim mista a doby 
spolecneho jednani o navrhu uzemniho planu. Ustanoveni § 50 odst. 2 stavebniho 
zakona pro toto oznameni urcuje lhutu , nejmene 15 dni predem", a proto porizovatel 
muze oznameni ucinit kdykoli drive. 

S pozdravem 

JUDr. Tomas Havel 

reditel odboru 

0 k u lozeni 
0 na vedomi 

0 k vy fizen i 
0 ke z pracovan i stano v i s ka 
0 ke zpracovani navr hu o dp oved i 

0 ke zpra covan i ma t e ri alu 
0 k pfep racovani 
0 do p rog r amu 
0 jednani 

Term in: 




