
Námitka č. 14 - Vyrovnání vlivu rozvoje města na kvalitu života občanů.     
Text.  

Požadujeme, aby orgán územního plánování vytvořil podmínky, které reálně umožní vyrovnávat vliv důsledků územního 

plánování na život obyvatel města. Samosprávné orgány hl. m. Prahy působí v přenesené působnosti jako orgán územního 

plánování. Požadujeme, aby hl. m. Praha jménem obcí a měst v celé ČR i MČ hl. m. Prahy požadovala do stavebního zákona 

doplnit jednoznačné ustanovení, které určí že: „orgán územního plánování je oprávněn přijímat opatření, které mu umožní 

vyrovnávat jeho vliv při působení na poli územního plánování“. Požadujeme, aby Metropolitní plán předepsal nastavení 

pravidel, která umožní vyvažovat vliv konkrétního rozvoje závazným odvodem odpovídajících finančních prostředků na 

investice do veřejné infrastruktury a vybavenosti města. Požadujeme dále, aby Metropolitní plán určil regulační plán jako 

základní nástroj pro jednání o vyrovnávání dopadů působení města na poli územního rozvoje.   

 

Odůvodnění:  

Hl. m. Praha má stejně jako každé jiné město, nebo obec, které je v přenesené působnosti orgánem územního plánování 

povinnost plnit zákonné povinnosti. Prostřednictvím stavebního zákona mají města a obce vytyčené úkoly a cíle, které musí 

naplňovat, stejně tak mají obce a města svěřenu péči o školy, zdravotní zařízení sociální služby, veřejné sítě a kompletní 

veřejnou infrastrukturu.  V Dobách před rokem 1989 bylo centrálním plánováním a přerozdělováním určováno na co a kdy 

půjdou jaké prostředky. Dnes je v souladu s novým ústavním uspořádáním ČR odpovědnost za rozvoj obcí a měst svěřena do 

rukou občanů, kteří si rozvoj svého území spravují sami prostřednictvím jimi volených samospráv. Za tímto účelem mohou 

tyto samosprávy působit v přenesené působnosti jako orgány územního plánování. Mají tak zákonnou moc vyjednávat 

shodu na využití území a vytvořit právní rámec pro vlastní strategii rozvoje. (Územní plány, regulační plány).  Na správu obce 

a města získávají podle rozpočtového určení daní určitou část daňového výnosu. Výnos je vždy odvozován od již stávajícího 

počtu obyvatel. Pokud město, nebo obec staví za daně určené rezidentům školy a zařízení pro rezidenty budoucí, děje se tak 

na úkor kvality služeb a veřejné správy rezidentů stávajících. Stát nemá žádnou představu o tom, jakou rozvojovou strategii 

si občané pro svoji obec dohodli. Není tedy ani schopen účinně a smysluplně jejich rozvojovou strategii financovat. Zákon o 

územním plánování stanovil postupy a svěřil rozvoj měst a obcí do rukou občanů. Obce a města pak svými rozhodnutími 

zásadně ovlivňují podobu rozvoje městské krajiny a tím i cenu nemovitostí. Na západ od našich hranic je právě toto 

důležitým nástrojem městského managementu. Pro změny v území mají předem dohodnutá závazná pravidla, která určují, 

jaký díl zhodnocení nemovitosti působením orgánu územního plánování náleží majiteli, a jaký městu nebo obci. Přístup je 

velice různý, ale zpravidla se jedná o přibližné dělení, kdy 1/3 zhodnocení je zisk majitele, 1/3 je povinná investice do místní 

technické infrastruktury a 1/3 je odvod na veřejnou vybavenost a služby města, obce. Toto je však obcím a městům v ČR 

zakázáno. Z obavy, aby obce a města nebyla motivována tuto kompetenci nějak zneužívat veškeré zhodnocení nemovitosti 

působením samosprávy náleží majiteli nemovitosti a samospráva může pouze jednat jen o jeho dobrovolné spoluúčasti. 

Obce a města jsou tak nucena zajišťovat svěřené úkoly na úkor svých občanů. Mnoho let toto kompenzovala privatizací 

majetku a stále ve velké míře i evropskými dotacemi. Bohužel ani nový stavební zákon tuto nesvéprávnost neodstranil a nutí 

obce a města setrvávat v nedůstojné roli prosebníků, kteří místo sebevědomého strategického plánování a rozvoje vlastního 

území neustále řeší jak a kde na důsledky svého plánování zajistit odpovídající finanční zdroje. Tato situace nutí k ad-hoc 

řešením zákulisním dohodám a jednání, které přináší neúnosné ústupky pro naplňování potřeb veřejných zájmů.  Je zde 

prostor pro netransparentní postupy a korupční jednání.  

Nový územní plán ovlivní reálně život všem uživatelům města. Je to reálně více jak 2 miliony občanů ČR a tedy celá 1/5 

populace ČR. Hl.m. Praha je zároveň kraj. Má tedy i zákonnou iniciativu a je proto zcela oprávněné, aby orgán územního 

plánování v rámci nastavování podmínek pro využití území pro tak velkou skupinu obyvatel nárokoval i potřebnou zákonnou 

úpravu.  

Pro transparentní a spravedlivé vyjednávání je nezbytnou podmínkou dohoda stran na tom, jak se mění hodnota konkrétní 

nemovitosti v důsledku působení orgánu územního plánování. Toto není možné vést nad obecnými regulativy na plochu, ale 

pouze nad konkrétní podobou využití jednotlivých parcel. V rámci jedné plochy v územním plánu je často řada majitelů, 

jejichž pozemky mají reálně různé možnosti využití. Je možné mít společná pravidla, ale bilanci odvodů je nutné řešit 

individuálně. Zásadní důležitost pro spravedlivé vyjednávání dohody je, aby vyjednaná dohoda byla oboustranně závazná a 

právně vymahatelná.  Základním úkolem jednání samosprávy jako orgánu územního plánování je transparentní jednání 

vedoucí naplňování a ochraně veřejných zájmů. Orgán územního plánování k jejich vyjednání a závazné regulaci na úrovni 

parcel má kvalitní funkční nástroj a tím je regulační plán. Vyjednaná dohoda pak je závazná a funkční a pro státní správu 

dokáže nahradit územní rozhodnutí. Státní správa – stavební úřad má jistotu, že veřejné zájmy jsou již ochráněny a jedinou 

jeho povinností je pak jen kontrola dodržení stanovených podmínek. Takto aktivní přístup města, je tedy i nejúčinnější 

cestou, jak zásadně zjednodušit a zefektivnit veškeré povolovací procesy, a přitom zajistit harmonický a vyvážený rozvoj 

města, obce, MČ.  



Potřeby vyvažovat vliv na území si je vědoma i hl. m. Praha.  V tomto volebním období hl. m. Praha připlavila metodiku 

spoluúčasti investorů do území. Zde nastavuje doporučenou výši „kontribucí“ na které se bylo město schopné s developery 

dohodnout. Odvod je stanoven ve dvou krocích. První při změně územního plánu a druhý doplňkový v rámci územního 

řízení.  Návrh metropolitního plánu je pro i tuto nezávaznou metodiku likvidační. Regulativy plánu jsou tak volné, že 

nebudou změny územního plánu potřebné. Metropolitní plán žádné regulační plány nepředepisuje, a proto jím nemůže 

následně orgán územního plánu podmiňovat změny v území a tady ani vyjednávat dohodu na spravedlivém vyrovnání 

dopadů změn v území na stávající rezidenty. I z dobrovolné metodiky pak zbývá jen příspěvek v rámci územního rozhodnutí. 

Pokud by byl metropolitní plán přijat v této podobě, pak dojde k plošnému zhodnocení parcel bez možnosti města 

odpovídajícím způsobem vyrovnat dopady tohoto rozhodnutí. Tento přístup je zcela v rozporu se samotným smyslem 

územního plánování. Je to právě územní plán, který musí vytvářet podmínky pro pečlivé hledání, vážení, vyjednávání a 

ověřovaní skutečné podoby veřejného zájmu.  

 


