
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 277 
ze dne  17.2.2020 

k pilotnímu programu koordinátorů participativního plánování 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

I I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

materiál Propojit Prahu, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení 

I I I .   u k l á d á  

1.  I. náměstkovi primátora doc. Ing. arch. Petrovi Hlaváčkovi 
1.  poskytnout záštitu pilotnímu programu participativního plánování 

Termín: průběžně 

2.  poskytnout součinnost IPR Praha při komunikaci s pražskými městskými 
společnostmi, institucemi, příspěvkovými organizacemi, orgány hl.m. Prahy          
a městskými částmi hl.m. Prahy 

Termín: průběžně 

3.  informovat organizace zřizované/založené hl.m. Prahou a starosty městských 
částí o pilotním programu participativního plánování dle přílohy č. 3 a č. 4 tohoto 
usnesení 

Termín: 28.2.2020 

4.  předložit informaci do Rady HMP o průběhu a stavu plnění projektu ke konci roku 

Termín: 31.12.2021 

Kontrolní termín: 31.12.2020 

2.  náměstkovi primátora Ing. Adamu Scheinherrovi, MSc., Ph.D. 
1.  poskytnout součinnost při komunikaci s TSK a.s., DPP a.s. a dalšími 

organizacemi a městskými společnostmi, institucemi, příspěvkovými 
organizacemi a orgány hl.m. Prahy 

Termín: průběžně 

3.  MHMP - RED MHMP 

1.  požádat o součinnost ředitelů odborů MHMP při realizaci pilotního programu 
participativního plánování na žádost IPR Praha 

Termín: 28.2.2020 

4.  MHMP - INV MHMP, MHMP - OCP MHMP 

1.  aktivně spolupracovat při přípravě pilotního programu 

Termín: průběžně 



5.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení 
Termín: 31.3.2020 

6.  řediteli Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

1.  vytvořit a aktivně spravovat řídící strukturu pilotního programu participativního 
plánování a zajistit koordinaci napříč městskými organizacemi a městskými 
částmi 

Termín: průběžně 

2.  zpracovat doplňující materiály, certifikovaná školení a metodická doporučení na 
základě vyhodnocení pilotního programu a vytvořit návrh celoměstského 
programu participativního plánování ke schválení Radě HMP 

Termín: 31.3.2022 

I V .   ž á d á  

1.  starosty oslovených městských částí a tajemníky úřadů městských částí                   
o součinnost při přípravě, realizaci a implementaci pilotního programu 
participativního plánování, vytvoření nových pracovních míst a aktivní součinnost při 
realizaci pilotního programu participativního plánování 

2.  akciové společnosti v majetkovém portfoliu hl.m. Prahy a příspěvkové organizace 
hl.m. Prahy, aby při přípravě, zadávání a realizaci participačních aktivit/procesů, 
které jsou součástí pilotního programu, konzultovaly a koordinovaly svoje kroky          
s IPR Praha, zúčastněnými městskými částmi a organizacemi hlavního města 

 

 
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, náměstek primátora Ing. 

Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.  
Tisk: R-35368  
Provede: I. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, náměstek primátora Ing. 

Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., MHMP - RED MHMP, MHMP - INV MHMP, 
MHMP - OCP MHMP, MHMP - ROZ MHMP, ředitel Institutu plánování a rozvoje 
hl. m. Prahy  

Na vědomí: odborům MHMP  
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