PROCES POŘÍZOVÁNÍ ZMĚNY ÚP
podnět na změnu ÚP podaný žadatelem

(dle § 46 SZ)

IPR, MHMP, DO

(dle § 46, odst. 3 SZ)

nekompletní
podněty ukončí

PODNĚT

příslušná MČ (se k podnětu vyjádří nebo ho jen předá)
UZR MHMP = pořizovatel
podnět č. …
projednáno v:
KUP → VURM → RHMP → ZHMP
schvaluje pořizování změny ÚP na
základě podnětu č. …

neschvaluje pořizování změny ÚP na
základě podnětu č. …

Projednání

ZADÁNÍ

změna č. Z ….
návrh zadání změny č. Z .… (UZR MHMP)

(dle § 47, odst. 1 SZ)

projednání s DO, MČ, veřejností,atd.
(do 15 dnů ode dne doručení může každý uplatnit
písemné připomínky , do 30 dnů mohou DO a MMR
uplatnit vyjádření, sousední obce podněty, 7 dní před
uplynutím této lhůty orgán ochrany přírody uplatní
stanovisko)

(dle § 47, odst. 2, 3 SZ)

upravený návrh zadání změny
č. Z …. na základě výs ledků projednání

(dle § 47, odst. 4 SZ)

projednáno v:
KUP → VURM → RHMP → ZHMP

(dle § 47, odst. 5 SZ)

schvaluje návrh zadání změny č. Z….

neschvaluje návrh zadání změny č. Z ….

NÁVRH

Společné jednání

zpracování návrhu změny č. Z …
(IPR = zpracovatel)

(dle § 50, odst. 1 SZ)

společné jednání o návrhu + SEA změny č. Z ….
(místo a dobu oznámí pořizovatel nejméně 15 dnů
předem DO, MMR a sousedním obcím; Do 30 dnů po spol.
(dle § 50 SZ, odst. 2- 4)
jednání uplatní DO stanoviska, sousední obce připomínky;
pořizovatel doručí návrh + SEA veřejnou vyhláškou každý může do 30 dnů od doručení uplatnit připomínky )
stanovisko SEA, vyjádření MMR
(do 30 dnů od obdržení podkladů, resp. stanovisek,
připomínek a výsledků konzultací; u stanoviska SEA
možno o dalších 30 dnů prodloužit)

(dle § 50 SZ, odst. 5- 8)

upravený návrh změny č. Z ….
na základě výsledků projednání

(dle § 51 SZ)

Veřejné projednání

vypracování opatření obecné povahy (UZR MHMP)
veřejné projednání návrhu změny č. Z ….
(konání nejdříve 15 dnů od doručení veřejné vyhlášky;
DO, MMR, a sousední obce obešle pořizovatel alespoň 30
dní předem;
Do 7 dnů od veř. projednání může uplatnit každý
připomínky , dotčené osoby námitky, DO a MMR
stanoviska k měněným částem)

(dle § 52 SZ)

upravený návrh změny č. Z ….
na základě výsledků projednání

(dle § 53 SZ)

vyjádření dotčených orgánů k vyhodnocení došlých
připomíne/námitek
(do 30 dnů od jejich obdržení)

(dle § 53, odst. 1 SZ)

projednáno v:
KUP → VURM → RHMP → ZHMP

(dle § 54, odst. 1 SZ)

schvaluje návrh změny č. Z ….

neschvaluje návrh změny č. Z ….

vydává změnu č. Z …./.. opatřením obecné povahy

(dle § 54 SZ)

zanesení do platného ÚP

Barevné dělení fází pořizování změny:
Příprava projednání
Projednání
Rozhodnutí
Žadatel o změnu ÚP může kdykoliv zažádat o stažení svého podnětu z pořizovacího procesu
Veřejnost se v rámci procesu pořizování změn územního plánu může účastnit:
(fáze, kterých se veřejnost může účastnit, jsou zvýrazněny zelenou barvou )
- jednání VURM a ZHMP ve všech fázích procesu pořizování změn (podnět, zadání , návrh)
- veřejných projednání (případně vyhodnocení SEA)
Zkratky:
DO - Dotčené orgány
IPR - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (Zpracovatel)
KUP - Komise Rady hl. m. Prahy pro změny územního plánu hl. m. Prahy (poradní orgán RHMP)
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj (nadřízený orgán)
RHMP - Rada hl. m. Prahy (připravuje program pro ZHMP)
SZ - Zákon č 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
UZR MHMP - Odbor územního rozvoje Magistrátu hlavního města prahy (Pořizovatel)
VURM - Výbor pro územní rozvoj a územní plán Zastupitelstva hl. m. Prahy (poradní orgán ZHMP)
ZHMP - Zastupitelstvo hl. m. Prahy (rozhoduje)

