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Vyřizuje lfinka V Praze dne
28. 5. 2020

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., c svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, obdúelo žádost č. j. !43/20 - PRES ze dne 13. 5. 2020 o poskytnutí:

i. Sdělení akiuálm'ho stavu Yypogádání stanovisku č. j. MK 47762/2918 CPP ze
dne 16. 7. 20!8 up.iatněného k návrhu Územního piánu hl. m. Pmhy
(Metropolitního plám) g Vyhodkyocenl",ieko vlivů na udržitelný mzvoj zemí ve
společnémjednání.

2. Všech záznamů z dohodovacích jednání vedených ve věci Yypořádání yýše
uvedeného stancvisku Ministerstva kultury mezi pořizovatelem, Ĺ7'. Magistrátem
hi. m. Prahy, odborem územního rozvoje, oddělení pořizoMní cäoměstských
äokumeNtací a Ministerstvem kulíun', odborem památkové péče.

Žádost poda! Českého národního komitétu
ICOMOS, Rozděbvská 2002, 169 00 Praha 6, IČO: 227 359 41.

Ministerstvo kultury tímto pcskytuje následující irfomace žadateli na základě výše uvedené
žádosti:

Ad l) Dne 22. kdna 2019 se konalo na Ministerstvu kultury prvM do:'!odovací jednání,
v jehož rámci byl dohodnut způsob, jakýin bude postupcváno při vypořádání předmětného
stanoviska. Dosud proběhlo Šest dohodovacích jednání, průběžně probíhala navazující
pracovní jednári, kde se podrobněji diskutovaly stčžejní body stanoviska. Vzhledem k tomu,
že dohodovací jednání stále probíhají, je nutné dosavadní výstupy z projednání považovat za
pracovní materiál. K dosažení dohody směřuji tato témata:
- tána 1 - pojmy a koncepce,
·- tána 2 - vymezení historických zahrad a parků,
- téma 3 - vymezení lokalit,



- téma 4 ·-
- tána 5 -
- téma 6 -
- téma 7 -
- téma 8 -
-tána 9 -

plochy výškové regulace,
transformační a rozvojové p:ochy s parametíickou regulací,
hladina věží,
lokální dominanty,
připornínky ke konkrétním prvkům, a
grafická část (koordinační výkres).

Ad 2) Ministerstvo tímto poskytuje žadateli na základě výše uvedemS žádcsti schválené
záznamy z proběhlých dohodovacích jednání, které má v současné době k dispozici. Jedná se
tak o záznamy z prvníEo až čtvrtého dohodovacího jednání, které probčhly mezi
pořizovatelem, tj. Magistrátem hl. m. Prahy, odborem územního rozvoje, oddělení pořizování
celoměstských dokumentací a Ministerstvem kultury, odborem památkové péče.

a památkově chráněných území v odboru památkové péče
Ministerstva kultury
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