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Územní studie Komořany - odpověď na petici 
 
 
 
Vážený pane inženýre, 
 

dne 31. října 2021 jste jako oprávněný zástupce petičního výboru doručil Magistrátu 
hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje (dále jen „UZR MHMP“) petici 205 petentů 
požadujících: 
 
1)  aby Územní studie Komořany, registrovaná pod č. 60825746, kterou zhotovila firma 
UNIT ARCHITEKTI s.r.o. (dále jen „územní studie Komořany“), byla co nejdříve zaregistrována 
jako územní studie pro rozhodování v území, a dále 
 
2) aby UZR MHMP již nyní při posuzování žádostí o stanoviska pro územní rozhodnutí 
považoval územní studii Komořany za součást územně plánovací dokumentace a nevydával 
závazná stanoviska, která jsou v rozporu s ní 
 
(dále jen „petice“). 
 
 UZR MHMP petici přijal a na základě debaty, na které se podílelo zejména oddělení 
informací o území, které závazná stanoviska vydává, a oddělení územně plánovacích podkladů, 
které je mj. odpovědné za pořizování územních studií, včetně územní studie Komořany, 
a v souladu s § 5 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění, Vám tímto sděluje 
svůj postoj k petici: 
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Ad 1)  Územní studie Komořany byla od samého počátku pořizována jako územní studie 
pro změnu územního plánu. Nicméně krok, který petice požaduje, se v budoucnu předpokládá 
a UZR MHMP k němu sám cíleně směřuje: Cílem UZR MHMP jako pořizovatele územní studie 
Komořany1, která je nyní schválena jako podklad pro změnu platné územně plánovací 
dokumentace, je Územní studii Komořany po nezbytné změně platného územního plánu2 
dopracovat a schválit v evidenci územně plánovací činnosti, vedené Ústavem územního rozvoje, 
v registru iLAS jako podklad pro rozhodování v území. Důvodem pro takový postup je, že územní 
studie schválená jako podklad pro rozhodování v území nesmí být v rozporu s územním plánem, 
popř. další územně plánovací dokumentací platnou pro dané území. Proto územní studii 
Komořany, která je v převážné části řešeného území v rozporu s platným územním plánem, nelze 
schválit jako podklad pro rozhodování v území okamžitě, ale je třeba nejdříve změnit platný 
územní plán tak, aby se dostal do souladu s územní studií Komořany. Tato změna územního plánu 
je v procesu pořizování, jedná se o změnu č. Z3430,3 výsledek tohoto procesu však nelze 
předjímat. UZR MHMP má zájem na tom, aby tato změna byla schválena co nejrychleji; protože 
však tuto změnu sám nezpracovává (zpracovatelem je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy) 
ani neschvaluje (tento politický krok přísluší zastupitelstvu hl. m. Prahy), je vliv UZR MHMP 
na rychlost pořízení změny platného územního plánu omezený.  
 
Rozhodne-li se zastupitelstvo hl. m. Prahy změnu platného územního plánu č. Z3430 schválit 
a vydat, UZR MHMP zadá dopracování územní studie Komořany tak, aby byla použitelná 
pro rozhodování v území, a následně ji jako podklad pro rozhodování v území hodlá schválit.  
 
Ad 2) Jakkoli UZR MHMP s územní studií Komořany do budoucna počítá, nemůže ji zatím 
používat při vydávání závazných stanovisek, protože tam, kde by posouzení nějakého záměru 
podle platného územního plánu a posouzení téhož záměru podle územní studie Komořany vedla 
k rozdílným závěrům, musel by ze zákona stejně dostat přednost výsledek posouzení podle 
platného územního plánu. Zároveň, jak je výše uvedeno, územní studie Komořany nebyla 
pořizována za účelem rozhodování v území. 
 
 Nad rámec požadavků Vaší petice si dovolujeme Vám v příloze zaslat stanovisko 
Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 23. září 2021 k problematice účelu a využívání územních 
studií. Širší možnost jejich používání přinese až nový stavební zákon, jehož účinnost se 
předpokládá od 1. července 2023.4  
 

                                                      
1 
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/uze
mni_studie/studie_platne/index.html  
2   vyhl. č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších právních předpisů a opatření obecné povahy 
3 
https://app.iprpraha.cz/napp/zmeny/?cislotxt=Z3430&featureexist=1&action=view&presenter=Articlezm
enyupravy  
4  § 67 a § 323 zákona č. 283/2021 Sb. 

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/uzemni_studie/studie_platne/index.html
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/uzemni_studie/studie_platne/index.html
https://app.iprpraha.cz/napp/zmeny/?cislotxt=Z3430&featureexist=1&action=view&presenter=Articlezmenyupravy
https://app.iprpraha.cz/napp/zmeny/?cislotxt=Z3430&featureexist=1&action=view&presenter=Articlezmenyupravy
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Vážený pane inženýre, 
 
lituji, že Vám nemohu dát příznivější zprávu a závěrem si Vás jako zástupce petičního 

výboru dovoluji požádat, abyste s uvedeným stanoviskem UZR MHMP vhodným způsobem 
seznámil i ostatní petenty. 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Martin Čemus 
ředitel odboru územního rozvoje 
podepsáno elektronicky  

Příloha: 
stanovisko MMR č.j. MMR-72590/2021-81 ze dne 23. 9. 2021 
 
Rozdělovník: 
1. adresát  (IDDS:   e 2 2 p 4 y u ) 
2. UZR MHMP / spis 
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