Komise životního prostředí Akademie věd České republiky
Společnost pro trvale udržitelný život
Metropolitní plán Prahy: občané žádají Akademii věd o pomoc
Odborná i široká veřejnost sleduje se znepokojením uzavření přípravy nového územního plánu hl. m.
Prahy a upozorňuje na metodické i věcné nedostatky v dosud zveřejněné dokumentaci. Akademie věd
ČR může nabídnout jak platformu pro otevřená jednání, tak zapojení svých odborníků.
Komise pro životní prostředí AV ČR spolu se Společností pro trvale udržitelný život (STUŽ)
uspořádaly ve středu 15. 3. 2017 již druhý seminář věnovaný přípravě nového územního plánu hl. m.
Prahy, tzv. Metropolitního plánu Prahy (MPP). Semináře se zúčastnili mj. náměstkyně primátorky Petra
Kolínská a ředitel odboru územního rozvoje pražského Magistrátu Martin Čemus. Pozvání bohužel
odmítli zpracovatelé plánu z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.
V panelu vystoupil Karel Maier z Fakulty architektury ČVUT, který připomněl, že žádoucí
„město krátkých vzdáleností“ by mělo být polycentrické, ale základní urbanistická koncepce MPP je
koncentrická. Jaroslav Novák z Odboru ochrany přírody a krajiny Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP)
poukázal na nedostatečný respekt k přírodní složce městského prostředí a legislativně problematickou
(rozuměj slabou) ochranu rozsáhlých ploch stávající zeleně před možným zastavěním. Jarmila Kubíková
představila přírodu Prahy jako výjimečně cenný fenomén evropského významu.
Následovala bohatá diskuse. Několik účastníků se – marně – zajímalo, jak byly do vznikajícího
návrhu MPP zapracovány již vloni v létě vznesené vážné připomínky mj. od městských částí a od
oponentní pracovní skupiny, zřízené Radou hl. m. Prahy (pokud vůbec zapracovány byly). Další
diskutující upozornili, že navrhovaný MPP zatím nezohledňuje vazbu nejen na bezprostřední sousední
osídlení metropole, ale ani na veškerou strukturu osídlení středočeského prostoru a celé ČR, ačkoli jde
o spojité nádoby se společnými limity růstu.
„Znečištěné ovzduší prokazatelně přispívá ke zhoršení zdravotního stavu Pražanů, hlavním
viníkem je automobilová doprava,“ připomíná Radim Šrám, předseda Komise životního prostředí AV
ČR. „Lidé potřebují kvalitní životní prostředí. Město má být vlídné pro občany, životní prostředí
ovlivňuje kvalitu života a zdraví občanů. V Praze je důležitý každý strom a občanská vybavenost.
Množství zeleně je nutné zvyšovat, vše se promítne na zdravotním stavu populace.“
„Členové STUŽ i dalších spolků opakovaně poukazují na nedostatky při přípravě
Metropolitního plánu Prahy, uvedl Pavel Šremer, vedoucí pražské skupiny Společnosti pro trvale
udržitelný život. „Děkujeme Akademii věd ČR za uspořádání obou seminářů a žádáme, aby se do
přípravy MPP i nadále zapojovala. Věříme, že zpracovatelé nového územního plánu Prahy už zlepší
dialog s veřejností a také využijí expertizu, kterou AV ČR disponuje. Je to jak v zájmu pražské přírody,
tak v zájmu kvality života obyvatel Prahy a spokojenosti jejích návštěvníků.“
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Video ze semináře ke zhlédnutí http://stuz.cz/, závěry ze semináře viz přílohu tiskové zprávy
Posouzení MPP Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR (http://www.urbanismus.cz)

