
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1857 
ze dne  2.8.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 10 - Neúčelová rezerva a navýšení 
neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy v roce 

2021 za účelem vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území územně plánovacích 
dokumentací, jejich změn a aktualizací 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 31.8.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  I. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček  
Tisk: R-41146  
Provede: MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1857 ze dne 2. 8. 2021

                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu  běžných výdajů

ROZ MHMP 0091601770000 neúčelová rezerva 3 1016 -9 302,0

IPR HMP 0093405000101 neinvestiční příspěvek - územně plánovací koncepce 124 0134 9 302,0

C e l k e m 0,00

Účel / Název akce ODPAOdbor/Organizace

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy

UZ ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

6409

3635

Číslo akce



Důvodová zpráva 
 
 
Radě HMP je předkládán návrh na navýšení rozpočtu příspěvkové organizace IPR Praha z důvodu 
potřeby pořízení vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro územně plánovací dokumentaci. 
 
Povinnost pořizovat vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro územně plánovací 
dokumentace, jejich změny a aktualizace je zakotvena v právním řádu České republiky, konkrétně 
v zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, a v zákonu 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
 
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy zajišťuje dle své zřizovací listiny na pokyn 
pořizovatele (UZR MHMP) zpracování územně plánovacích koncepcí, a to včetně jejich vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území. Jedná se o odborně, finančně a časově náročnou činnost 
podmíněnou držením speciálních autorizací, jimiž pracovníci IPR nedisponují. Z toho důvodu 
je potřeba zajišťovat vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území externími zakázkami, 
viz odůvodnění uvedené v příloze č. 1 Důvodové zprávy.  
 
Pro aktuálně zpracovávané zakázky žádá IPR Praha tímto rozpočtovým opatřením o prostředky 
ve výši 9 302 000,- Kč včetně DPH (devět milionů tři sta dva tisíc korun), uvedené v příloze č. 2 
Důvodové zprávy, které budou převedeny do rozpočtu Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
na rok 2021. 
 
Jedná se o zakázky pro pořízení územně plánovací dokumentace, které již byly zadány a zasmluvněny, 
dosud však u nich neproběhla kompletní fakturace. Pořízení této dokumentace vyplývá ze zákona. 
IPR Praha žádá tímto rozpočtovým opatřením o prostředky z neúčelové rezervy, kterým budou 
převedeny finanční prostředky do rozpočtu Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy na rok 2021. 
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