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Maltézské iiáměstf 471/1
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Telefm: 257 (J85 Ill
Fax: 224 318 155
E-mail: epodatelna@mkcr.cz

Arnika - Centrcm pro podporu občanů
Dělnická 13
170 00 Praha 7

Váš dopis mačky
ze dne !8. 5. 20

Naše značka
MK 35744/2020 OPP

Vyřizuje l linka V ?raze dne
28. 5.2U2C

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, jako ?ovinný subjekt ve smyslu ustanoveM § 2
odst. : zákona č. 106/!999 Sb., o svobodném přístjpu k informacím, ve zněízí pozdějších
předpisů, obdrželo žádost ze dne 18. 5. 2020 o poskytnuti:

l. Sdělení atuáiníhG stavu iypořááání staEoviska č. j. MK 47762/2018 OPP ze
fdne í6. 7. 2018 upiatněnéhc k návrhu Uzemního plám hl. m. Prahy

(Metropolitníhů plám) g 7yhodnoceníjeho vlivů udržitelný rozmj zemí vb?
společnémjednáM

2. Všech záznamů z dohodovacích jednání vedených ve věci 'ypořádání výše
uvedeného stanovis& Ministerstva kultury mezi pořizovatelem, (l'. Magistrátem
h!. m. Prahy, odborem územního rozvoje, oddělení pořizování celoměstsiých
dokumentací a MMistersívem kultuíy, odborem památkové péče.

Žádost podala za neziskovou organizaci Arnika - Cemľuln pro
podporu občanů, Dělnická 13, 170 00 Praha 7, IČO: 7U9 472 6!.

Ministerstvo kultury tímto poskytuje následující informace žadateli na základě výše uvedené
žádosti:

At! l) Dne 22. ledna 2019 se konalo na Ministerstvu kultury první dohodovací jednání,
y jehož rámci byl dohodnut můsob, jakým bude postupováno při vypořádáni' předmětného
stanoviskm Dcsud probčhio šest dohodovacích jednání, průběžně probíhala navazující
pracovní jednání, kde se podrobněji diskutovaly stěžeiní body stanoviska. VZhledem k tomu,
že dohodovací jednání stále probíhají, je :iutr,é dosavadní výstupy z projednání považovat za
pracovní materiál. K dosažení dohody směřují tato témata:
- tána 1 - pojmy a koncepce,
- tána 2 - vymezení historických zahrad a parků,
- tána 3 - vymezení lokalit,
- tána 4 - plochy výškové regulace,
- tána 5 - transformační a rozvojové plochy s parametrickou regulací,



- tána 6 - hladina věží,
- tána 7 - lokální dominanty,
- tána 8 - připomínky ke konkrétním prvkům, a
-téma 9 - grafická Část (koordinační výkres).

Ad 2) Ministerstvo tímto poskytuje žadateli na základě výše uvedené žádosti schválené
záznamy z proběhlých dohodovacích jedUni, které má v současné dobč k dispozici. Jedná se
tak o záznamy z prvního až Čtvrtého dohodovacího jednání, které proběhly mezi
pořizovatelem, tj. Magistrátem hl. m. Prahy, odborem územního rozvoje, oddělení pořizcvání
celoměstských dokumentaci a Ministerstvem kultury, odborem památkové péče.

a památkově chráněných území v odboru památkové péče
Ministerstva kultury
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Přílohy:

l x Záznam z jednání, atlj1n konání: 22. ž. 2019

1 x Záznam z jednání, datum konání: 24. 4. 20!9

1 x Záznam z jednání, datum konári: 16. S. 2019

i x Záznam z jednání, datum konári: 31. l. 202C'


