
Ještě několik málo dnů nám občanům zbývá na sestavení a zaslání připomínek k předloženému 
návrhu Metropolitního plánu (dále jen „Metroplan“). Ráda bych Vám proto jako občan Prahy 6 a 
jako člověk, který vstoupil do komunální politiky z neziskové sféry, nabídla text připomínek do 
navrhovaného Metroplánu, a to zejména do jeho závazné části. Stále více se obávám, že 

zaslané připomínky městské části Praha 6 nebyly v této části zásadních připomínek dostatečně 
kritické a odůvodněné, a proto lze předpokládat, že nemusí být adekvátně vypořádány. Jsem 
proto přesvědčená, že je nutné, aby občané a zejména jejich zástupci v občanských iniciativách 
podali dostatečně vypovídající a vyčerpávající připomínky zejména do metodiky a do konstrukce 
samotného návrhu plánu. 

Rozhodně Vám nehodlám vnucovat nějaký výčet připomínek k jednotlivým lokalitám, ale ráda 
bych vás požádala o spolupráci a součinnost při podání připomínek čistě odborného charakteru, 
které se váží právě k samotnému zadání pořízení Metroplánu, jeho využívání v praxi a k tomu, 
jak bylo s tezemi tohoto zadání nakonec pořizovatelem naloženo. Považuji totiž takto Vám 
nabízený text za zásadní kritiku metodiky, která ze schválených zásad vůbec nevychází a tím 
bude návrh v praxi nejednoznačný a v předložené podobě nebude zárukou Praze 6 pro 
zachování její rezidenčnosti, aniž by musela čelit řadě polemik či snad soudních sporů. 

Z uvedených důvodů si Vám všem dovoluji v příloze nabídnout text, dle mého názoru vysoce 
odborných zásadních připomínek, který velmi detailně vypracoval náš malý tým nadšenců - 
odborníků z neziskové sféry a nadšených zastánců malebnosti většiny území nejen Prahy 6, ale 
celé krásné Prahy. Jak uvidíte, jde o zásadní připomínky vážící se zejména k použité metodice a 
celé konstrukci překládaného Metroplánu a já bych Vás chtěla moc poprosit, abyste tento text 
využili pro podání připomínek za sebe, popř. za Vaše iniciativy, aby bylo více jednotlivých občanů 
a iniciativ, které namítnou to nejpodstatnější, a to je nepřehlednost návrhu Metroplánu, jeho 
nesrozumitelnost, složitost při použití manuálu a metodiky v reálném životě, tedy jeho naprostá 
neuchopitelnost a také jeho neprojednatelnost v této podobě . 

Dalším důvodem, který byl zmiňován i v námitkách městské části, je nemožnost v takto krátké 
době pojmenovat všechna území, která se díky metodice stávají problematická a při nejlepší vůli 
vedení městské části i všech zúčastněných spolků je nelze kvalitně ošetřit a připomínkovat.  

Na závěr ještě zásadní upozornění(!!): Návrh Metroplánu je sice zpracován v podrobnosti 
katastrální mapy (stav 2015), ale není k dispozici na Geoportálu Prahy. Ověření a identifikace 
jednotlivých pozemků tak v rámci přípravy připomínek je tím velmi stížená, což může znamenat 
nedostatečné, či špatné vypořádání konkrétních připomínek. 

V příloze naleznete dva dokumenty, jeden je připomínkami do závazné části MPP a druhý je text 
připomínek lokálního charakteru, v němž uvádím připomínky do těch nejvíce palčivých a pro nás 
nepřijatelných návrhů lokálního charakteru. Do tohoto textu si můžete připojit i připomínky týkající 
se vaší lokality, resp. území zájmu vašeho spolku. 

Text připomínek si upravte podle toho, jestli je budete podávat jako občané – případně 
jako vlastníci dotčených nemovitosti (pak je nutné v záhlaví uvést pod adresou vašeho 
trvalého bydliště i adresu a parc. č. takových nemovitostí) nebo za spolek. No a pak už jen 
podepsat a nejpozději do 26. 7. 2018 podat nebo zaslat odboru územního rozvoje MHMP. 

Ještě jednou Vám děkuji, že tyto zásadní připomínky využijete ve svých podáních, že je 
přepošlete co největšímu okruhu občanů tak, abychom společně a v co největším počtu 
těch, kteří MPP budou připomínkovat podpořili kvalitní dopracování předloženého návrhu 
Metroplánu ze strany nejen neziskových iniciativ, ale všech občanů Prahy. Budu velmi ráda, 
když o tento text rozšíříte Vámi podávané připomínky lokálního charakteru, když tento text 
nabídnete na Vašich webových stránkách, na facebooku, twitteru atd., že tento text 
rozešlete všem členům vaší iniciativy a požádáte je, aby i oni podali připomínky, jejichž 
součástí se může stát tento mnou nabízený text zásadních připomínek do obecné části 
plánu, popř. na adresy dalších občanů naší městské části.  

V případě nejasnosti mě kontaktujte. 

Mějte s hezky, věřím, že vše dobře dopadne. 

Eva Smutná 

bývalá mluvčí Koalice občanských iniciativ Prahy 6  


