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Ú S T N Í 
 
 
 
 
INT.  č. 16/1  Michal Křivohlávek 
– interpelace směřovala na primátorku hl.m. Prahy 
 
ve věci 

- žádost o větší zapojení veřejnosti při tvorbě Metropolitního plánu 
 

na interpelaci reagovala primátorka hl.m. Prahy 
 
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP 
 
 

Nám. Dolínek: Nyní vystoupí pan Křivohlávek v rámci interpelací a následně budou 
interpelace zastupitelů HMP, kterých je zhruba 12. Následně bychom potom pokračovali 
v jednání Zastupitelstva HMP ve 14.45 hodin tak, abychom mohli mít v klidu všechny další 
body. 

Prosil bych o účast na interpelacích a následně prosím, využijte ten čas pro 
občerstvení, protože máme potom další sérii bodů. 

Prosil bych paní náměstkyni Kolínskou, zda by mohla být přítomna této první 
interpelaci. Děkuji. 

Taktéž požádám další nově zvolené radní, pakliže jsou v oblasti interpelací, aby zde 
byli po celou dobu celých interpelací přítomni, všichni zvolení radní. Děkuji.  

 
P. Křivohlávek: Vážení zastupitelé, vážená Rado, vážená paní primátorko, vážení 

hosté, přináším žádost 1 036 Pražanů, která usiluje o větší zapojení obyvatel do příprav 
Metropolitního plánu. 

Jak je vám dobře známo, hl. město Praha připravuje již několik let nový územní plán 
pod názvem Metropolitní plán, který se snaží být přelomovým, novým, koncepčním a 
zlomovým dokumentem. My vnímáme jako velký nedostatek, že obyvatelé nebyli doposud 
s tímto návrhem podrobně seznámeni. Právě když se jedná o koncepční změnu, je potřeba – a 
v západních demokraciích je toto zvykem – je potřeba budovat široký konsensus mezi všemi 
vrstvami společnosti. Pakliže se Metropolitní plán snaží přenastavit pravidla pro územní 
rozvoj, nemůže být pouze redukcí pravidel rozvolněním, ale musí stanovit regulace těmi 
principy, jakým směrem se má metropole dál vyvíjet. A to nejenom pro její nové obyvatele, 
novostavby, ale také a především pro stávající obyvatele a rezidenty Prahy. 



Proto tedy předám – je to výzva zastupitelům, žádost o zapojení široké veřejnosti do 
příprav Metropolitního plánu – a symbolicky předám těchto 1 036 podpisů do rukou paní 
primátorky. 

Děkujeme. 
 
Nám. Dolínek: Děkuji. Než dám slovo paní primátorce, požádám, aby veškerá 

mediální vystoupení, rozhovory apod. byly, prosím realizovány mimo zasedací sál. Prosím 
skutečně všechny kolegy, aby zde umožnili řádné probíhání interpelací. Jde zde tisková 
místnost, jsou zde další přilehlé prostory, kde může proběhnout možnost rozhovoru a dalších 
věcí. Prosím, dejte tu šanci zde i dalším bodům. Děkuji. Nyní paní primátorka. 

 
Prim. Krnáčová: Děkuji za žádost občanů. Musím říct, že jsem také byla překvapena 

již v loňském roce, když jsme neměli možnost, resp. bylo nám upíráno nahlédnout do 
přípravy Metropolitního plánu. Jsem velice ráda, že se tento nedostatek již napravil. Děkuji 
paní kolegyni Plamínkové, že tak činí. 

Z mé strany můžu zajistit, pokud to budu moci ovlivnit, a já si myslím, že je to i 
v zájmu paní kolegyně Plamínkové a pak teď už kolegyně Kolínské, která bude mít přípravu 
územního plánu v kompetenci, že zcela jistě budeme hledat vhodné cesty, aby občané byli 
zapojeni do připomínkování, do příprav. Myslím, že ještě je na to nějaký prostor, možná 
prostřednictvím městských částí. Ale určitě budu konzultovat tento proces s paní kolegyní 
Kolínskou. 

 
Nám. Dolínek: Děkuji. Máte možnost doplnění. Není tomu tak. Děkuji. A ještě jednou 

velmi děkuji za to, že jste nám umožnil dojednat minulý bod. Vážím si toho. Děkuji.  
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