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Úvod

• Program
• Společně pro Šestku (SP6) a návrh Metropolitního plánu (MPP) – Pavel 

Charvát
• Práce s MPP – Jirka Hušek
• Jak vidíme MPP – Vladan Hodek
• Diskuse

• Délka
• Prezentace max. 20 min. na každou prezentaci
• Diskuse max. hodinu
• Zakončení nejpozději ve 20.00



Pravidla a cíle setkání

• Pravidla pro diskusi
• O slovo se hlásíme 
• Mluvíme k věci
• Mluvíme stručně

• Cíle setkání
• Hlavní cíl je domluvit se na společném postupu připomínkování MPP
• Cílem není diskutovat konkrétní připomínky k MPP ani konkrétní lokality 

(konkrétní příklady, které uvádíme mají jen ilustrovat, co chceme připomínkou 
říct)

• Prezenční listina – kontakt k zaslání prezentací

• Podpisové archy – zmocnění SP6



Společně pro Šestku – Kdo jsme?

• Koalice více než 10 spolků Prahy 6
• Dlouhodobě se zabýváme svými spolkovými aktivitami, ale také 

systémovými problémy fungování státní správy a samosprávy
• V roce 2018 jsme zorganizovali připomínkové řízení k MPP; sebrali jsme cca 

5000 připomínek od 1000 občanů; zpracovali jsme je do podkladů, které se 
staly součástí připomínek MČ Praha 6

• Na tuto etapu bychom rádi navázali v rámci aktuálně běžícího veřejného 
projednávání aktualizovaného MPP

• Kde nás najdete
• http://prahasest.cz/
• https://praha6.org/
• https://praha6.org/mpp/ (připomínkování MPP v roce 2018)

http://prahasest.cz/
https://praha6.org/
https://praha6.org/mpp/


Co je naším cílem

• Sebrat připomínky k MPP stejně jako v roce 2018

• Zpracovat vaše připomínky do podoby námitek a jako SP6 předložit na 
MHMP

• Projednat připomínky s radnicí MČ

• K tomu potřebujeme vaší faktickou podporu, protože jinak námitky 
předložit nemůžeme



Co bychom rádi od vás

• Abyste se (opět) podíleli na připomínkování MPP

• Ověřili si, jestli vaše připomínky byly zapracovány

• Zpracovali případné připomínky nové, vztažené k aktuálnímu MPP

• Ty uplatnili v systému, který MPP nabízí a současně je s námi sdíleli v 
pdf souborech

• Podpořili nás podpisem, kterým nás zmocníte stát se vaším 
“Zástupcem veřejnosti“



Proč má smysl připomínkovat MPP

• Do 30.6. je poslední šance nás občanů se k MPP vyjádřit

• Řada vašich/našich připomínek z předchozího kola byla vypořádána, 
takže to určitě mělo a má smysl

• Řada naopak nebyla vzata v úvahu; přitom může jít o připomínky z 
našeho/vašeho pohledu zásadní

• V MPP došlo ke změnám, které se mohou negativně dotknout vaší 
lokality

• V MPP mohou stále být zásadní a nelogické rozpory v rámci lokalit

• MPP má stále řadu systémových nedostatků a mimo jiné 
nezohledňuje zajímavé a důležité projekty Klimatického plánu



Jak je možné MPP připomínkovat - I

• Jsou dvě cesty
• Připomínka

• Může podat každý občan

• Námitka
• Může podat buď přímo dotčený vlastník nemovitosti, pozemku apod.

• nebo tzv. Zástupce veřejnosti

• Jaký je v tom rozdíl?
• Připomínka má jen minimální naději, že bude vypořádána nebo zohledněna

• Námitka musí být vypořádána a je soudně vymahatelná; šance na vypořádání 
je řádově vyšší



Proč SP6 jako “Zástupce veřejnosti“

• Pokud nás zmocníte, budeme mít jako “Zástupce veřejnosti“ právo 
uplatnit námitky

• Ke zmocnění je potřeba 200 podpisů na papírových arších

• Získáme-li zmocnění
• Můžeme vaše připomínky podat jako námitky a tím budou mít větší váhu, než 

připomínka, kterou může podat jednotlivý občan

• Jako “Zástupce veřejnosti“ můžeme v případě neuspokojivého vypořádání 
námitky dát věc k soudu. Je to jedna z mála možností, jak se účinně 
bránit. Případný soudní spor se v takovém případě netýká podepsaných 
obyvatel, ale pouze SP6 jako subjektu. 



Jak je možné MPP připomínkovat - II

• Připomínka
• Standardní postup podání připomínky najdete na 

https://metropolitniplan.praha.eu/jnp/cz/pripominkovani_planu/index.ht
ml

• Aktivní občané mohou využít přednášek v Centru architektury a 
městského plánování (CAMP), kde lze podat připomínky při osobní i on-
line účasti https://praha.camp/
• Veřejná projednání MPP s možností podat připomínky 30.5. a 23.6.
• Přednášky k MPP 1.6., 8.6., 15.6., 29.6.

• Námitka
• Nejste-li vlastníci dotčené nemovitosti, lze pouze přes “Zástupce 

veřejnosti“

https://metropolitniplan.praha.eu/jnp/cz/pripominkovani_planu/index.html
https://praha.camp/


Postup tvorby připomínek

• Porovnejte původní návrh vaší lokality s aktualizovaným návrhem.

• Zkontrolujte si vypořádání vašich původních připomínek
• Vypořádání znamená, že připomínka byla buď zapracována, nebo zapracována nebyla 

a k tomu jste obdrželi zdůvodnění 

• Mění se podle Vás něco k horšímu? Objevili jste něco nového? 

• Připravte si text připomínky.

• Zadejte připomínku do systému IPR

• Pošlete nám text připomínky s identifikací lokality v pdf podobě na adresu 
metroplan@praha6.org nejpozději do 15.6.

• V případě, že z jakéhokoliv důvodu budete mít problém se zadáním 
připomínky do systému, pošlete nám jí i tak v pdf podobě

mailto:metroplan@praha6.org


Odkazy na porovnání

• Kontrola vypořádání vašich původních připomínek na
• https://www.petr-hlavacek.eu/mpp

• Texty připomínek lze dále nalézt na
• https://praha6.org/mpp/ nebo

• https://drive.google.com/file/d/1hzYOMwuxH16_dM6D-TYDbRKqzqbbK5CG/view

• Porovnání lokalit
• Původní stav lokalit z připomínkování v roce 2018 na 

https://praha6.org/mpp/homepage/lokality , kde si rozkliknete list lokality v pravém 
sloupci

• Nový stav lokalit na https://plan.praha.eu/ , kde si rozkliknete konkrétní lokalitu

• Víc v prezentaci Jirky Huška

https://www.petr-hlavacek.eu/mpp
https://praha6.org/mpp/
https://drive.google.com/file/d/1hzYOMwuxH16_dM6D-TYDbRKqzqbbK5CG/view
https://praha6.org/mpp/homepage/lokality
https://plan.praha.eu/


Proč zadávat připomínku

• Proč zadávat připomínku, když bude námitka?
• Opakující se připomínka/námitka je vždycky lepší

• Může se stát, že se najdou formální důvody, pro které nebudeme jako 
“Zástupce veřejnosti“ akceptováni; pak bude existovat aspoň připomínka, byť 
s malou nadějí 

• Budeme se snažit, abychom zpracovali všechny vaše připomínky, ale 
nezaručujeme 100%, pokud
• Se objeví připomínky k jedné lokalitě, které budou ve vzájemném rozporu

• Se objeví připomínky, které budou v rozporu s principy SP6 

• Pozitivní připomínka
• Pokud se vám nějaká změna oproti předchozí verzi bude líbit, lze jí podpořit pozitivní 

připomínkou, kterou nemá smysl měnit v námitku



Co chceme “námitkovat“

• Námitky budou vycházet z vašich připomínek a současně z principů, 
kterým se dlouhodobě věnujeme

1. funkční městský prostor

2. zdravé životní prostředí

3. jasná a srozumitelná vize rozvoje Prahy 6

4. otevřené a předvídatelné jednání radnice

5. účast občanů na současné a budoucí podobě Prahy 6

6. zájem obyvatel o své okolí, sousedská pospolitost

• Víc v prezentaci Vladana Hodka



Děkuji za pozornost


