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V Praze dne 21. srpna 2019 
 
 
Vážený pane náměstku Hlaváčku, 

 

děkujeme za Váš dopis z 24. července tohoto roku a omlouváme se tímto za pozdější 

odpověď z důvodu letních dovolených. Vážíme si toho, že nám píšete a reagujete na naše 

výstupy a vyjádření. Váš dopis považujeme za vstřícný krok jak směrem k naší organizaci, tak 

veřejnosti. 

 

S řadou aspektů jeho obsahu nemůžeme než souhlasit – např. s Vaším tvrzením, že změny 

současného územního plánu jsou bolestí města, stejně jako faktem, že současný územní plán 

je zastaralý a nevyhovuje potřebám dnešního ani budoucího rozvoje metropole. Dovolujeme 

si však vyjádřit nesouhlas s výkladem připomínek veřejnosti k Metropolitnímu plánu, který 

prezentujete Vy i Vaši kolegové z Institutu plánování a rozvoje a Odboru územního rozvoje 

MHMP. Arnika rozhodně není zastáncem strategie cíleného blokování rozvoje města. 

Nevidíme ovšem důvod, proč bagatelizovat skutečnost, že obyvatelé Prahy podali v řadě 

případů stejné připomínky. Naopak je to podle nás signál, který jasně ukazuje nejpalčivější 

problémy nového plánu, a měla by jim být věnována zvláštní pozornost. Jakkoli je územní 

rozvoj Prahy komplikovaný a v tématu se koncentrují nejrůznější zájmy i názory, proces 

připomínkování Metropolitního plánu je naopak příkladem vzácné shody Pražanů nad 

zásadními tématy rozvoje města a principy jeho regulace. 

 

Bagatelizace připomínek, které dorazily ve zvýšeném množství od různých aktérů, je podle 

nás nešťastným a neuctivým postojem k práci těch obyvatel města, kteří věnovali své úsilí a 

čas orientaci ve složitém expertním poli, které si dokonce v řadě případů právě na úkor 

obyvatel samo nárokuje monopol na rozhodování o rozvojové vizi. Takový postoj je podle nás 

v rozporu také s Vaším tvrzením v dopise adresovaném Arnice, že aktivní občanská 

společnost je prostředkem k trvalému udržení demokracie. Jestliže budou legitimní nástroje 

občanské společnosti, mezi které patří i proces připomínkování územního plánu, 

bagatelizovány či zesměšňovány, cesta ke kvalitní a skutečné demokracii se stává trnitější a 
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špinavější. 

 

Uvědomujeme si, že procesu přípravy Metropolitního plánu věnujete Vy i pracovní skupiny 

IPRu a Odboru územního rozvoje, stejně jako jeho projednání s veřejností, velké množství 

času a úsilí, a vážíme si toho. Z perspektivy občanské watchdogové organizace ovšem chceme 

apelovat na to, aby proces připomínkování veřejnosti a všech dotčených orgánů byl veden 

korektně, se skutečným a seriózním přihlédnutím ke všem připomínkám a komentářům, a 

aby tyto byly věcně – nikoli pouze formálně – vypořádány a zapracovány do finálního 

dokumentu. 

 

Pro tento nesnadný úkol nám dovolte popřát Vám mnoho štěstí. Věříme, že se Praha dočká 

kvalitního územního plánu, který metropoli umožní rozvoj v duchu udržitelnosti a zájmu 

jejích obyvatel, se všemi aspekty, které si úspěšné město 21. století žádá. Z našeho pohledu 

je to především kvalitní prostředí pro život a dostupnost města jeho obyvatelům. 

S pozdravem a přáním úspěchů za Arniku zdraví 

 

 

 

 

 

 
 

Mgr. Václav Orcígr 

vedoucí kampaně Praha – město pro život       

  


