Zápis z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči
ZHMP ze dne 20. 12. 2018
Přítomni: viz prezenční listina
Bod 1.1.:
Schválení ověřovatele zápisu: Tomáš Murňák, schváleno: pro 10/proti 0/zdržel se 0
Bod 1.2.:
Schválení programu: schváleno: pro 10/proti 0/zdržel se 0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Volba ověřovatele, schválení programu 1. jednání Výboru
Úvodní slovo předsedy Výboru Petra Zemana – seznámení s představou fungování Výboru
Úvodní slovo místopředsedy Výboru Tomáše Murňáka
Seznámení se s činností Výboru
Oznámení návrhu termínů jednání Výboru pro 1. pol. r. 2019
Stanovení doby trvání jednání Výboru
Stanovení pravidel jednání Výboru
Různé

Bod 2.: Úvodní slovo: Petr Zeman
Vítám vás na prvním zasedání, čeká nás těžká práce. Je před námi mnoho bodů k jednání, v první části
jednání půjde především o schvalování změn územního plánu, ke konci funkčního období půjde o
projednávání Metropolitního plánu. Náš výbor bude možná více úřednický, než politický.
Úvodní slovo: Petr Hlaváček
Před jednáním výboru se bude scházet tzv. předvýbor ve složení: Petr Hlaváček (určený zastupitel),
Lenka Burgerová, Tomáš Murňák, Martin Čemus. Zde vznikne dokument s předběžnými stanovisky,
který půjde všem v předstihu před samotným jednáním výboru, aby bylo zjevné, s jakými názory
vstupují do jednání jednotliví aktéři.
Nejprve projedeme všechny spící a polospící změny, pak se dostane na Metropolitní plán.
Předpokládám, že spolupráce bude dělná a demokratická, přinese městu pozitivní výsledky.
Bod 3.: Úvodní slovo: Tomáš Murňák
Od r. 2014 jsem zastupitel na Praze 13, kde jsem se též věnoval územnímu rozvoji. Jsem zvědavý, jak
to půjde na magistrátu.
Bod 4.: Seznámení s činností výboru
Petr Zeman: Prosím každého z členů, aby se na počátku jednání představil. Bude dobré uvést, z které
jste městské části, abychom případně věděli, s kterou částí Prahy jste spjatí.
Pavel Richter: Budu se zajímat o celou Prahu, ačkoli jsem starostou na Praze 5. Jsem zastupitelem třetí
funkční období, zastupitelem jsem na Praze 5. Byl jsem členem i minulého výboru.
Lenka Burgerová: Jsem místostarostka Prahy 7, urbanistka a architektka, pracovala jsem i pro NPÚ.
Jaroslav Zima: Jsem architekt ateliéru D3A, bydlím na Praze 6.
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Vít Šimral: Jsem radní pro školství a pro sport hl. m. Prahy. Obě tyto gesce jsou náročné na prostor,
budou mě zajímat změny, týkající se těchto gescí.
Ondřej Prokop: Jsem zastupitel Prahy 11. Nebudu prosazovat zájmy Prahy 11, nýbrž celé Prahy. Znám
dobře situaci na jihovýchodě Prahy a budu se o ni zajímat.
Radomír Nepil: Jsem druhé volební období zastupitelem MHMP, původně z Prahy 8.
Ondřej Martan: 11 let působím jako starosta v Běchovicích. Členem výboru pro územní plánování jsem
byl i v minulém období. Prosazovat budu zájmy starostů a místostarostů, nikoli ovšem v rozporu se
zájmy hl. m. Prahy. Vůči panu předsedovi – naopak, není to úřednický výbor, je to jeden
z nejpolitičtějších výborů.
Tomáš Portlík: Omlouvám se za zpoždění, jsem z Prahy 9. Ruku v ruce s rozvojem Prahy musí jít i
doprava, nutné je podpořit rozvoj infrastruktury.
Bod 5.: Oznámení návrhů termínů jednání Výboru
Petr Zeman: Zítra termíny všem rozpošleme emailem. Bude to každé druhé úterý v měsíci. První
schůzka bude 8. 1. od 13:00. /čte další termíny/
Bod 6.: Stanovení doby trvání jednání Výboru
Co se týče doby trvání jednání výboru, v minulém období existovala jistá frustrace, že jednání výboru
trvala krátce, často ani ne 2 hodiny. My jsme tento sál zamluvili na 5 hodin, které patrně nebudeme
potřebovat celé, ale alespoň o 3 hodiny bych vás poprosil.
V zájmu transparentnosti budeme veškerá naše setkání (myšleno mé a Tomáše Murňáka) ohledně
změn zveřejňovat ve veřejném kalendáři.
Dále zde vítám předsedy odborů, Martina Čemuse a Jiřího Skalického.
Martin Čemus: Jsem tajemníkem výboru, stejně jako v minulém funkčním období. Kromě toho jsem
ředitelem Odboru územního rozvoje. Budeme vás informovat o změnách územního plánu a později,
společně s ředitelem IPR Ondřejem Boháčem, o Metropolitním plánu.
Jiří Skalický: Působím 6 let jako ředitel OPP, 3 roky jsem pověřen řízením Sekce rozhodování o území.
Sám bych preferoval variantu jeden radní jeden výbor, ale rozumím, že je zde politické rozhodnutí. Za
nás chodí do výboru věci rozhodování o grantech, jednou dvakrát do roka koncepční činnost.
K Metropolitnímu plánu se nevyjadřujeme.
Bod 7.: Stanovení pravidel jednání Výboru
Martin Čemus: Na počátku jednání proběhne krátké představení daného bodu. Následně může každý
člen výboru maximálně 2x vystoupit. Poté mohou mluvit starostové městských částí, každý bude mít
2x3 minuty na vystoupení. Posléze veřejnost, také 2x3 minuty. Ke změně v programu jednání výboru
může dojít jen z podnětu někoho z členů, pokud si návrh veřejnosti nikdo neosvojí, nemůže být
schválen.
Z jednání výboru bude pořizován zvukový záznam, který bude též archivován.
Petr Zeman: Máte nějaké připomínky k tomu, jak bude probíhat jednání výboru?
/ticho/
Bod 8.: Různé
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/žádné podněty/
Petr Zeman: Tímto ukončuji jednání výboru. Ještě jsem se chtěl vyjádřit k užití této místnosti – je to tu
pro nás velké, očekáváme ale velkou účast veřejnosti.

Předseda VURM: Petr Zeman

Ověřil: Tomáš Murňák

Zapsala: Mgr. Kristýna Drápalová
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