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Vypořádání druhého kola projednání (červen 2014) 
 
Připomínky jsou řazeny po řadě podle jednotlivých ustanovení návrhu nařízení. Číslování ustanovení odpovídá 
verzi návrhu k danému kolu připomínkování. 
 
Legenda kódu vypořádání: 
A -Akceptováno 
N - Neakceptováno 
BnV - Vzato na vědomí / vysvětleno/ dohodnuto na jednání 
 
 

Připomínkující Ev. č.  Připomínka k: Kód Vypořádání 

Městská část 
Praha 8 

208/889 
P 

2. kolo 

§ 1 odstavce 2, 3, 4 – nesouhlas s tímto 
nejasným textem. Použité termíny „územně – 
technické“ a „stavebně – technické“ nutno 
objasnit a uvést příklady (např. kulturní 
památka, složité statické poměry apod.), kdy 
je lze použít, 

§1 BnV 

Úprava je obdobná úpravě celostátní vyhlášky a 
vychází ze zákonného zmocnění. V předmětu 
úpravy nelze uvádět příklady. 
V návaznosti na projednání návrhu předpisu s 
MMR byl § 1 upraven následujícím způsobem: 
 
1. stávající odst. 1 písm. c) byl odstraněn 
 
2. § 1 odst.2 zní nově takto: "Ustanovení tohoto 
nařízení se použijí při zpracování územně 
plánovací dokumentace a územně plánovacích 
podkladů v hlavním městě Praze, zejména při 
vymezování ploch a stanovení podmínek pro 
jejich využití a uspořádání." 

Městská část 
Praha - 
Běchovice 

232/1378 
P 

2. kolo 

odstavce 2, 3, 4 – nesouhlas s tímto nejasným 
textem. Použité termíny „územně – technické“ 
a „stavebně – technické“ nutno objasnit a 
uvést příklady (např. kulturní památka, složité 
statické poměry apod.), kdy je lze použít. 

§1 BnV 

Úprava je obdobná úpravě celostátní vyhlášky a 
vychází ze zákonného zmocnění. V předmětu 
úpravy nelze uvádět příklady. 
V návaznosti na projednání návrhu předpisu s 
MMR byl § 1 upraven následujícím způsobem: 
 
1. stávající odst. 1 písm. c) byl odstraněn 
 
2. § 1 odst.2 zní nově takto: "Ustanovení tohoto 
nařízení se použijí při zpracování územně 
plánovací dokumentace a územně plánovacích 
podkladů v hlavním městě Praze, zejména při 
vymezování ploch a stanovení podmínek pro 
jejich využití a uspořádání." 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1472 
ZP 

2. kolo 

§ 1 předmět úpravy, tak jak je navržen, je 
podle nás hlavním problémem předpisu: 
1. Předpis se snaží diktovat požadavky na 
ÚPD, která je ale dle našeho soudu zadávána 
jiným způsobem a PSP by na ni měly spíše 
navazovat.  
2. Předpis vypouští stavebně technické 
požadavky na jednotlivé stavby a odvolává se 
na jiné předpisy. Toto ale současné požadavky 
nahrazují jen u některých staveb. Dále není 
jasné, zda zrušením OTPP a zavedením PSP 
nebudou pro Prahu platit OTP! Nebylo by to 
logické, ale takový výklad je možný.  

§1 BnV 

ad 1)  
Úprava je obdobná úpravě celostátní vyhlášky a 
vychází ze zákonného zmocnění. Po právní 
stránce je jednoznačně stanovena hierarchie: 
1.stavební zákon 2. jeho prováděcí předpisy 3. 
územně plánovací dokumentace (viz např. § 53 
odst. 4 písm.c). V souladu se zmocněním ze 
stavebního zákona (a obdobně jako u vyhlášky 
501/2006 Sb.) se předpis využije i při 
zpracování územně-plánovací dokumentace. Po 
věcné stránce by mělo navrhované nařízení být 
s územně plánovací dokumentací provázáno, což 
bylo také sledovaným záměrem úpravy. 
 
ad 2)  
Pražské stavební předpisy na území hlavního 
města Prahy nahrazují celostátní vyhlášky 
501/2006 Sb. i 268/2009 Sb., tyto v Praze 
neplatí. Pražské stavební předpisy pokrývají 
identický rozsah jako zmíněné celostátní 
vyhlášky. 
 
poznámka: 
V návaznosti na projednání návrhu předpisu s 
MMR byl § 1 upraven následujícím způsobem: 
 
1. stávající odst. 1 písm. c) byl odstraněn 
 
2. § 1 odst.2 nově zní takto: "Ustanovení tohoto 
nařízení se použijí při zpracování územně 
plánovací dokumentace a územně plánovacích 
podkladů v hlavním městě Praze, zejména při 
vymezování ploch a stanovení podmínek pro 
jejich využití a uspořádání."  

Městská část 
Praha - Dubeč 

240/1512 
P 

2. kolo 

V § 1 odst. (2) dává návrh možnost v 
odůvodněných případech odchýlení se od 
tohoto předpisu. Navrhujeme doplnění odst. 
(2) tak, aby případné odchýlení podléhalo 

§1 
(2) A 

Akceptováno. 
 
§ 1 odst. 2 nově zní: Ustanovení tohoto nařízení 
se použijí při zpracování územně plánovací 
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souhlasu samosprávného orgánu příslušné 
městské části, např. v tomto znění: 
 
„...; v odůvodněných případech, se souhlasem 
samosprávného orgánu příslušné městské 
části, může územní nebo regulační plán v 
souladu se smyslem a účelem tohoto nařízení 
stanovit podmínky využití a uspořádání území 
odlišně.“ 

dokumentace a územně plánovacích podkladů v 
hlavním městě Praze, zejména při vymezování 
ploch a stanovení podmínek pro jejich využití a 
uspořádání. 
 
Dohodnuto na jednání IPR s MMR 14.4.2014 

Městská část 
Praha - 
Kunratice 

236/1442 
P 

2. kolo 

MČ doporučuje připouštět odchylky od PSP jen 
ve velmi výjimečných případech 

§1 
(2) BnV 

V návaznosti na projednání s MMR § 1 odst.2 zní 
nově takto: 
"Ustanovení tohoto nařízení se použijí při 
zpracování územně plánovací dokumentace a 
územně plánovacích podkladů v hlavním městě 
Praze, zejména při vymezování ploch a 
stanovení podmínek pro jejich využití a 
uspořádání."  
 
Rozhodování o výjimkách připuštěných v 
nařízení spadá do oblasti správního uvážení 
stavebních úřadů. 

Městská část 
Praha 2 

202/590 
P 

2. kolo 

§1 Předmět úpravy odst. 4) – zde zmíněn 
pojem „dočasná stavba zařízení staveniště“, 
dále je zmíněna dočasná stavba v §16 odst. 5 
a v §16 v odst. 2 je zmíněn stánek jako 
drobná stavba přímo související s charakterem 
veřejných prostranství. Stánky jsou většinou 
umisťovány jako stavby dočasné. Nařízení z 
jejich hlediska nikde nedefinuje pojem „stavba 
dočasná“ a neřeší ani její vyloučení nebo 
omezení na území památkové rezervace, jak 
tomu bylo doposud. 

§1 
(4) BnV 

Pojem "dočasná stavba" je definován stavebním 
zákonem (§2 odst. 3), úprava definice není 
možná. 
 
Ustanovení týkající se umisťování dočasných 
staveb bylo oproti dosavadní právní úpravě 
vypuštěno s ohledem na změnu navazující 
legislativy, která stírá rozdíl mezi trvalou a 
dočasnou stavbou (stavba, která je svým 
charakterem trvalá, musí být umisťována jako 
dočasná, není-li součástí pozemku). Navíc 
vzhledem ke změnám ve stavebním zákoně toto 
ustanovení v zásadě znemožňuje např. i 
realizaci dočasného koncertního podia. V 
památkové rezervaci posuzuje umisťované 
stavby dotčený orgán památkové péče (odbor 
památkové péče MHMP) v řízení o žádosti v 
procesu vydání závazného stanoviska, ve 
kterém je význam památkové rezervace 
zohledněn. 

Městská část 
Praha 9 

209/910 
P 

2. kolo 

V tomto § jsou vyjmenovány pojmy jako např. 
areál, blok, lokalita, režim, rozhraní, atd.. 
Všechny tyto pojmy jsou v textaci velmi vágně 
formulovány a budou přispívat k velmi 
subjektivnímu výkladu nejen tvůrci 
projektových dokumentací k vydání 
jednotlivých povolení, ale i k subjektivnímu 
posuzování jednotlivými úředníky. 

§2 BnV Pojmy byly upřesněny podle projednání. 

Městská část 
Praha - Dolní 
Měcholupy 

231/1367 
ZP 

2. kolo 

V rámci definic pojmů požadujeme vytvořit 
metodiku podle které bude možno objektivně 
tyto pojmy (zátěž, charakter lokality, režim, 
rozhraní, měřítko, podmínky využití území, 
míra zátěže) pro jednotlivé lokality 
specifikovat. Je třeba specifikovat kompetence 
a zdroje informací, které budou ke stanovení 
těchto pojmů použity. Je nasnadě, že 
nepřesně 
definované vymezení pojmů povede k velmi 
neobjektivní a účelové interpretaci. Stávající 
územně plánovací dokumentace s těmito 
pojmy nepracuje. Ve stavebním zákoně ani 
jiném předpisu není popsána metodika, jakým 
způsobem se k definici jednotlivých pojmů má 
dojít. Jednoznačně tedy budou o těchto velmi 
důležitých pojmech rozhodovat stavební úřady 
pouze na 
základě svého subjektivního názoru. Zásadně 
nesouhlasíme, aby tyto pojmy či jejich 
aplikace byly stanovovány na základě 
subjektivních názorů stavebníka, projektanta 
nebo úředníka stavebního úřadu. 

§2 N 

Nekonkrétní připomínka. Některé pojmy budou 
upraveny dle připomínek. Metodika bude zřejmá 
z důvodové zprávy, kterou současný předpis 
vůbec nemá. Nový předpis je v tomto ohledu 
mnohem podrobnější. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1261 
P 

2. kolo 

navrhujeme soustředit všechny "pojmy" pod 
tento paragraf namísto, aby byly roztroušeny 
v různých paragrafech tohoto návrhu. Pojmy 
by bylo dobré doplnit grafickou přílohou pro 
lepší názornost. 

§2 N Pojmy jsou obsaženy v § 2. 

Městská část 
Praha 20 

220/1205 
P 

Připomínka – chybí definice „čisté užitné 
plochy“, ačkoliv se tento termín v předpisu §2 A Pojem byl z návrhu nařízení vypuštěn. 
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2. kolo dále vyskytuje. 

Městská část 
Praha 11 

211/1584 
P 

2. kolo 

V pojmech není definice některých užitých 
pojmů: 
- čistá užitná plocha, např. §2 (2) i) nebo §72 
- rychlostní místní komunikace, např. §28 (7) 
nebo §28 (I) 
- šikmá střecha, např. §2, (2), m) 4 
- plocha, např. §7 (2) 
- pozemek určený k zastavění, např. §15 
- nízká intenzita motorové dopravy, např. §28 
(5) 

§2 BnV 

K definicím: 
- čistá užitná plocha - pojem byl odstraněn 
- rychlostní místní komunikace - používá termín 
z jiného právního předpisu - viz zákon č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 6 
- šikmá střecha - obecně používaný termín ve 
stavebnictví 
- termín plocha ve smyslu územního plánování 
je definován v §2 odst. 1. písm. g) Stavebního 
zákona 

Městská část 
Praha 15 

215/1086 
P 

2. kolo 

§2 bych se zastavila u termínu městský 
rodinný dům. Jeho maximální výška 4NP, 
která může být kontroverzní zejména pokud 
bude tento dům umisťován mezi stávající 
soubory rodinných domů. 

§2 A 

Pojem městský rodinný dům byl nahrazen 
obecnější množinou staveb pro individuální 
bydlení. Umisťování v kontextu stávající 
zástavby řeší výšková regulace. 

Městská část 
Praha 15 

215/1078 
P 

2. kolo 

§2 definice pojmů – upřesnit pojmy zátěž, 
rozhraní…. 

§2 
(1) BnV 

Zátěž 
Územní plánování vyžaduje vždy jistý stupeň 
abstraktní interpretace skutečnosti. Zátěž je v 
předpise považována obecně jako míra 
obtěžování okolí a propíše se v konkrétním 
naplnění v územním plánu. 
 
Pojem rozhraní je vypuštěn. 

Městská část 
Praha 11 

211/1585 
P 

2. kolo 

Definice areálu není příliš srozumitelná. Není 
zřejmé, co znamená termín časový režim 
lokality. 

§2 
(1) 
a 

A 

Akceptováno. 
 
Definice byla upravena: 
 
areálem (se rozumí) lokalita nebo část lokality 
nečleněná veřejnými prostranstvími, obvykle 
jednoúčelově využívaná se zvláštním režimem, 

Městská část 
Praha 19 

219/1164 
P 

2. kolo 

2. § 2 odst. lb - pojem blok je celý koncipován 
se slovem "zpravidla". Jak bude možné v praxi 
vyžadovat naplnění tohoto ustanovení. 

§2 
(1) 
b 

BnV 

Blok nemusí být kolem dokola ohraničen uliční 
čarou. Jsou situace, ve kterých na sebe bude 
například navazovat blok pro výstavbu s blokem 
parku. Na jejich hranici nemusí vždy nutně vést 
uliční prostranství. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1262 
P 

2. kolo 
dost nejasně vymezený pojem 

§2 
(1) 
e 

BnV 

Bylo upraveno: 
 
měřítkem staveb nebo ploch určení (se rozumí) 
určení jejich proměnných velikostních hodnot, 
zejména délky, šířky, výšky a plošné výměry a 
jejich vzájemný poměr, 

Městská část 
Praha 3 

203/638 
P 

2. kolo 

požadujeme doplnit upřesnění . . . při hranici 
(čeho) lokalit (funkčních ploch . . .) 

§2 
(1) 
g 

BnV Pojem byl vypuštěn. 

Městská část 
Praha 2 

202/592 
P 

2. kolo 

§ 2 Pojmy odst. 1) h) - „zátěž“ – žádáme o 
doplnění jakými konkrétními parametry bude 
definována a posuzována zátěž v konkrétním 
stavebním, resp. územním řízení a jak bude 
konkrétně postupováno u posouzení omezení 
„obytné pohody“ v jednotlivých případech. 

§2 
(1) 
h 

N 

Neakceptováno. 
 
Konkrétní popis bude v územním plánu. Předpis 
obsahuje pouze obecný popis. 

Městská část 
Praha - 
Kunratice 

236/1443 
P 

2. kolo 

chybí přesné stanovení mezí vnějšího 
působení vlivů u všech navržených typů 
zátěží, které by bylo možné objektivně měřit 

§2 
(1) 
h 

BnV 
Územní plánování není předmětem objektivního 
měření, ale vyžaduje vždy jistý stupeň 
abstraktní interpretace skutečnosti. 

Městská část 
Praha 8 

208/890 
P 

2. kolo 

§ 2 odstavec 1 m) 1. - požadavek na změnu 
definice podzemního podlaží: podzemním 
podlažím se rozumí podlaží, které má úroveň 
převažující části podlahy níže než 0,8 m pod 
nejvyšším bodem přilehlého terénu v pásmu 
širokém nejméně jednu polovinu obvodu 
stavby, 

§2 
(1) 
m 

N Definice odpovídá stávající legislativě. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1263 
P 

2. kolo 

návrh užívá termíny "záplavové území" a 
"chráněné záplavové území". Přičemž není 
zřejmý rozdíl mezi oběma pojmy. 

§2 
(1) 
p 

BnV 

Termín chráněné záplavové území je definován 
§2 odst. 2 písm. z), termín záplavové území 
vychází ze zákona 254/2001 Sb. o vodách. 
 
bylo upraveno na "chráněná část záplavového 
území". 

Městská část 
Praha 10 

210/995 
P 

2. kolo 

..navenek převážně tvořená obvodovými 
stěnami – výklad pojmu převážně – předpis 
používá nekonkrétní pojem, výklad - uvážení 
zůstává na jednotlivých stavebních úřadech ? 

§2 
(2) 
a 

BnV 

Definice odpovídá celorepublikové vyhlášce. Dle 
dohody s MMR musí být vybrané klíčové pojmy 
definovány obdobně jako v celorepublikové 
vyhlášce. 

Městská část 
Praha 11 

211/1586 
P 

2. kolo 

Z definice pojmu "budova" vyplývá, že 
samostatná podzemní stavba bez nadzemní 
části nebude budovou. 

§2 
(2) 
a 

BnV Ano, definice odpovídá celorepublikové vyhlášce. 
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Městská část 
Praha 14 

214/1047 
P 

2. kolo 

"budovou (se rozumí) nadzemní stavba (... ) 
převážně uzavřená obvodovými stěnami a 
střešní konstrukcí," 
 
Ustanovení nutno přepracovat vzhledem k celé 
řadě návazných pravidel formulovaných pro 
"budovy". Nebo je potřeba řadu návazných 
ustanovení překvalifikovat pro "stavby". 
 
V navržené podobě, by nebyla pravidla pro 
budovy vymahatelná pro stavby převážně 
neuzavřené, například tribuny sportovních 
areálů. Nebyly by pro ně mj. definovány 
důležité pojmy jako hrubá podlažní plocha 
nebo podlaží ad., netýkala by se jich výšková 
regulace, požadavky na schodiště ad. 

§2 
(2) 
a 

N 

Neakceptováno. 
 
Definice odpovídá celorepublikové vyhlášce. Dle 
dohody s MMR musí být vybrané klíčové pojmy 
definovány obdobně jako v celorepublikové 
vyhlášce. 
 
Z definice lze dovodit, že má-li stavba podlaží, 
je zároveň budovou. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1264 
P 

2. kolo 

proluka je vymezena stejně nešťastně jako ve 
Vyhl.č.26/1999 Sb. Zakládá to možnost zcela 
odlišného výkladu a spekulací. Doporučujeme 
zcela pregnantně definovat. 

§2 
(2) 
b 

BnV 

§ 2 odst. 2 písm b) je v návrhu definice pojmu 
byt  
 
MČ Praha Lysolaje se vyjádřila ke staré verzi 
návrhu ze srpna 2013 namísto k upravené verzi 
z ledna 2014, která byla předmětem projednání. 

Městská část 
Praha 3 

203/640 
P 

2. kolo 

požadujeme zjednodušit vymezení pojmu 
"bytem", není důvod vymezovat hlavní 
obytnou místnost 

§2 
(2) 
b 

A 
Akceptováno. 
 
Definice byla upravena. 

Městská část 
Praha 10 

210/996 
P 

2. kolo 

Zastřešené parkovací stání (čtyři sloupy a 
střecha) podle této definice nadále není 
považován za náhradu garáže (polootevřená 
garáž – dle definice prostor převážně uzavřený 
– tedy z více než poloviny uzavřený?), přitom 
mezi polozavřenou garáží s dvěma stěnami a 
střechou a přístřeškem se sloupy a střechou 
není z funkčního hlediska žádný rozdíl. 

§2 
(2) 
c 

BnV 

Předpis nevyžaduje garáž u nízkopodlažní a 
individuální zástavby, kde se zpravidla forma 
přístřešku využívá. Pro omezení mylných 
výkladů byla obecná definice odstraněna a 
požadavek na charakter garáže byl přesunut do 
příslušného ustanovení, které se týká pouze 
vybraných typů staveb. 

Městská část 
Praha 3 

203/641 
P 

2. kolo 

v definici garáže by bylo logičtější nahradit 
slovo obvodu slovem objemu 

§2 
(2) 
c 

BnV Slovo obvod bylo vypuštěno. 

Městská část 
Praha 3 

203/642 
P 

2. kolo 

termín hladina záplavy je také ne příliš jasným 
novotvarem, doporučujeme jej nahradit 
nějakým běžně používaným termínem nebo 
slovním spojením 

§2 
(2) 
d 

BnV 
Pro daný pojem žádný zavedený a běžně 
používaný výraz neexistuje. Bylo připraveno ve 
spolupráci s ČKAIT, MZO a OŽP MHMP. 

Městská část 
Praha 11 

211/1587 
P 

2. kolo 

Není zřejmé, zda se do hrubé podlažní plochy 
(HPP) počítá parkoviště na střeše. Není 
uvedeno, jak se počítá HPP podkrovního 
podlaží v případě, že světlá výška u styku 
šikmé 
střechy s obvodovou stěnou je minimální čí 
nulová. Od HPP se odvíjí např. výpočet 
dopravy v klidu a bylo by nevhodné 
započítávat HPP nevyužitelné plochy. 

§2 
(2) 
e 

BnV 

Vzhledem k definici HPP se parkoviště na střeše 
stejně jako zahrada/terasa na střeše atp. 
nezapočítává.  
 
Pravidla pro podlaží se šikmými stěnami / 
stropem byla doplněna. 

Městská část 
Praha 2 

202/593 
P 

2. kolo 

§ 2 Pojmy odst. 2) e) - „hrubá podlažní 
plocha“ byla a v návazné legislativě je 
posuzována pouze pro nadzemní podlaží, 
pokud je v nařízení definována jinak než v 
celostátní legislativě může docházet k matení 
pojmů. 

§2 
(2) 
e 

BnV 

Předpis definuje hrubou podlažní plochu obecně, 
definice hovoří o "jednotlivých podlažích". Je na 
zmíněné navazující legislativě, zda pro vybrané 
regulace požaduje hodnotu HPP nadzemních 
podlaží, všech podlaží, nebo třeba i podzemních 
podlaží. 

Městská část 
Praha 3 

203/644 
P 

2. kolo 

hrubá podlažní plocha byla doposud počítána 
pouze pro nadzemní podlaží, je rozumné toto 
pravidlo novým nařízením měnit? 

§2 
(2) 
e 

BnV 

Pro potřeby stávající UPD se počítá hrubá 
podlažní plocha nadzemních podlaží a hrubá 
podlažní plocha hlavní funkce v podzemních 
podlažích. Platí tedy jak pro podzemní, tak i pro 
nadzemní podlaží. ÚPD může specifikovat, která 
část domu se má započítat. Zde se jedná o 
systematizaci technických prvků, které se mají 
započítávat a které ne. 

Městská část 
Praha 3 

203/646 
P 

2. kolo 

termín individuální výstavba rodinných domů 
není kompatibilní se všemi tradičními druhy 
této výstavby, proto doporučujeme zkrátit na 
výstavba rodinných domů a definovat 
jednotlivé druhy: volný (single) rodinný dům, 
rodinný dvojdům, řadový rodinný dům, řadový 
rodinný dům koncový, venkovský ulicový 
rodinný dům, maloměstský blokový rodinný 
dům, atriový rodinný dům ve skupině (se 
obrazovými schématy k jednotlivým druhům – 
v přílohách) 

§2 
(2) 
f 

BnV Pojem byl na základě projednání zrušen. 

Městská část 
Praha 16 

216/1097 
P 

Nevidíme smysl v rozlišování způsobu 
výstavby ve vazbě na požadavky vyhlášky. 

§2 
(2) A Způsob výstavby nebude rozlišován. 
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2. kolo f 

Městská část 
Praha 14 

214/1048 
P 

2. kolo 

Vypustit celé ustanovení. 
 
Pojem individuální výstavba RD umožňuje 
úlevy týkající se výšek místností, zřizování 
žump, parametrů schodišť a požadavků na 
zábradlí. 
 
- Požadavky na světlé výšky místností lze bez 
dalšího sjednotit na nižších hodnotách a 
ponechat na stavebnících a uživatelích 
případnou volbu vyšších stropů. 
- O parametrech schodišť a zábradlí, se jeví 
jako racionální uvést v předpisu pouze, že 
"mají být dodrženy v rodinných domech, 
městských RD a stavbách pro individuální 
rekreaci". 
- Korporátní stavebník je navrženým 
ustanovením zřetelně diskriminován (zejména 
staví-li již pro konkrétního vlastníka) a přitom 
je pro něj snadné ustanovení obejít, což by se 
v praxi často činilo. Takovým situacím je 
žádoucí předcházet - přispívají k rozvolňování 
právního řádu. 
- Paradoxní by byla situace individuálních 
stavebníků, kteří ustanoví obchodní firmu 
(sdružení, družstvo) k zajištění výstavby 
infrastruktury. Pokud by s nimi správní orgán 
nakládal jako s individuálními stavebníky, 
jevila by se diskriminace korporátního 
stavebníka obzvláště 
markantní. 
- Stavbu je možné kdykoliv v průběhu 
přípravy a realizace prodat nebo koupit, 
rozlišení technických požadavků podle typu 
stavebníka by fakticky tuto možnost 
omezovalo. 
- Nepřipojovat bytovou výstavbu na žumpy, 
připustit umístění RD jen pokud jsou možnosti 
likvidace odpadních vod dle § 37 odst. 2 a 3. 

§2 
(2) 
f 

A Způsob výstavby nebude rozlišován. 

Městská část 
Praha 3 

203/645 
P 

2. kolo 

jednotně řešený celek je matoucím výrazem, 
protože jej například historici architektury 
používají pro některé areály, které byly 
budovány postupně, nikoliv jediným územním 
rozhodnutím, proto doporučujeme nahradit 
termínem jednotně umísťovaný celek 

§2 
(2) 
g 

A 
Akceptováno. 
 
Pojem byl upraven na společně řešený celek. 

Městská část 
Praha 19 

219/1165 
P 

2. kolo 

3. § 2 odst. 2g - garáž musí být v místě stání 
vozidel zastřešena - v praxi se bude tento 
prostor obtížně stanovovat. Sporný je termín 
"otevřená garáž", který nemá návaznost na 
další právní předpisy - daň z nemovitostí, 
katastr nemovitostí 

§2 
(2) 
g 

BnV 

Vzhledem k obecnému stavu stavební kultury a 
celkovým konsekvencím regulace kapacit 
parkování byl ponechán požadavek dosavadní 
úpravy na realizaci vázaných stání pro bydlení 
formou garáže. Ač není takový požadavek v 
evropském kontextu zcela běžný, v Praze by 
jeho zrušení mohlo vyvolat velmi negativní 
dopad na kvalitu zástavby (výstavba domů 
obklopených rozsáhlými parkovišti). Protože ale 
důsledná aplikace dosavadního pravidla při 
současné interpretaci pojmu garáž (v 
dosavadním předpisu nedefinovaného) výrazně 
omezovala vznik řady kvalitních 
architektonických řešení, bylo v rámci 
navrhované úpravy doplněno několik korekcí. 
Byla zavedena definice garáže tak, aby 
umožňovala širší škálu řešení, a zároveň byly 
specifikovány situace, ve kterých se regulace 
neuplatní. 
Garáž může být podle navrhované úpravy 
realizována buď jako uzavřená, čímž se rozumí 
interiérový prostor uzavřený po celém obvodu 
stavebními konstrukcemi, nebo jako 
polootevřená, čímž se rozumí exteriérový 
prostor převážně (alespoň z jedné poloviny) 
uzavřený a vymezený po obvodu stavebními 
konstrukcemi. Zároveň je zavedena podmínka, 
že v místě stání vozidel musí být garáž 
zastřešena. Za jasně daných pravidel je tak 
umožněno nad rámec „klasické garáže“ 
realizovat i řešení alternativní, přinášející do 
výstavby města jiný druh kvality. 

Městská část 
Praha 10 

210/997 
P 

2. kolo 
Za slovem "průlezná" doplnit "nebo průchozí" 

§2 
(2) 
h 

A 
Akceptováno. 
 
Textace byla upravena na "průchozí, popřípadě 
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průlezná stavba". 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1265 
P 

2. kolo 

proč ustupující podlaží musí ustupovat ve 
dvou směrech? 
Doporučujeme definovat jako ustupující od 
uličního průčelí 

§2 
(2) 
h 

BnV 

§ 2 odst. 2 písm. b) je v návrhu definice pojmu 
kolektor. 
 
MČ Praha Lysolaje se vyjádřila ke staré verzi 
návrhu ze srpna 2013 namísto k upravené verzi 
z ledna 2014, která byla předmětem projednání. 

Městská část 
Praha 3 

203/647 
P 

2. kolo 

městský rodinný dům je další novou účelovou 
kategorií návrhu, pakliže bude přijata, 
doporučujeme doplnit návrh také o definici 
tradičního vilového domu (vila-domu), s 
vyšším počtem bytových jednotek 

§2 
(2) 
i 

BnV 

Na základě dohody s Ministerstvem pro místní 
rozvoj byl termín městský rodinný dům 
vypuštěn a nahrazen obecnější kategorií "stavby 
individuálního bydlení". 

Městská část 
Praha 11 

211/1588 
P 

2. kolo 

U městského rodinného domu by bylo 
vhodnější místo čistou užitnou plochou omezit 
výměru hrubou podlažní plochou, navíc čistá 
užitná plocha není v Předpisu definována. 

§2 
(2) 
i 

BnV 
Na základě dohody s Ministerstvem pro místní 
rozvoj byl termín přepracován, požadavek na 
plochu nadále neobsahuje. 

Městská část 
Praha 19 

219/1166 
P 

2. kolo 

4. § 2 odst. 2i - jak bude stanoveno, kde se 
mohou městské rodinné domy umísťovat. Je 
nejasné jaký je rozdíl mezi bytovým domem a 
městským rodinným domem. Vzhledem 
k rozměrům a výšce je zcela nevhodné 
umísťování do stávající zástavby. 

§2 
(2) 
i 

BnV 

Na základě dohody s Ministerstvem pro místní 
rozvoj byl termín městský rodinný dům 
vypuštěn a nahrazen obecnější kategorií "stavby 
individuálního bydlení". 
 
Pro umístění staveb se vychází z požadavků na 
uliční a stavební čáru a na regulovanou výšku 
budovy. 

Městská část 
Praha - 
Kunratice 

236/1444 
P 

2. kolo 

MČ nesouhlasí se zavedením tohoto typu 
rodinného domu 

§2 
(2) 
i 

BnV 

Na základě dohody s Ministerstvem pro místní 
rozvoj byl termín městský rodinný dům 
vypuštěn a nahrazen obecnější kategorií "stavby 
individuálního bydlení". 

Městská část 
Praha 7 

207/856 
P 

2. kolo 

Pojem městský rodinný dům (dále Městský 
RD)v § 2 odst.2/i) nenavazuje na žádná další 
ustanovení v textu „PSP“, pouze v důvodové 
zprávě se vysvětluje, proč byl pojem zaveden. 
Není ale zřejmé, kdy je možné umístit RD a 
kdy už Městský RD a jaké budou nároky na 
pozemek. Umístění by se mělo posuzovat jen 
na základě povinných odstupových vzdáleností 
od budov a hranic pozemků? 

§2 
(2) 
i 

BnV 

Na základě dohody s Ministerstvem pro místní 
rozvoj byl termín městský rodinný dům 
vypuštěn a nahrazen obecnější kategorií "stavby 
individuálního bydlení". Pojem je dále použit v 
řadě ustanovení předpisu. 

Městská část 
Praha 2 

202/594 
P 

2. kolo 

§ 2 Pojmy odst. 2) i) - „městský rodinný dům“ 
– nedoporučujeme tvorbu nových pojmů 
nekompatibilních s platnou celostátní 
legislativou, neboť vnese do návazných 
právních operací a správních řízení legislativní 
zmatek, který zcela zbytečně zaměstná 
občany i soudy. „Městský rodinný dům“ 
jazykově znamená rodinný dům ve městě, 
přitom pojem „rodinný dům“ (také ve městě) 
již návrh nařízení obsahuje v písm. p). 
Vzhledem k velice rozšířenému využití pojmu 
rodinný dům v další legislativě, způsobí 
zavedení pojmu „městský rodinný dům“ velké 
nejistoty ve využití legislativních ustanovení 
řady předpisů. 

§2 
(2) 
i 

A 

Akceptováno.  
 
Na základě dohody s Ministerstvem pro místní 
rozvoj byl termín městský rodinný dům 
vypuštěn a nahrazen obecnější kategorií "stavby 
individuálního bydlení". 

Městská část 
Praha 3 

203/648 
P 

2. kolo 

nechápeme účel vymezování "hlavní obytná 
místnost" a doporučujeme jej vypustit, nebo 
uvést v čem se odlišuje od obytné místnosti z 
hlediska nároků na osvětlení, oslunění, větrání 
a regulace vytápění 

§2 
(2) 
j 

A 
Akceptováno. 
 
Pojem hlavní obytná místnost byl vypuštěn. 

Městská část 
Praha 10 

210/998 
P 

2. kolo 

zcela zbytečný nový pojem, není jasné k čemu 
slouží.. Hlavní obytná místnost je definována 
jako zpravidla největší . Jaký je rozdíl mezi 
pojmem obytná místnost. Každá rodina užívá 
byt jiným způsobem, užívání bytu nelze 
zobecnit. V případě předložení PD, kde bude 
uveden byt se dvěma obytnými místnostmi je 
tato PD zpracována v rozporu s PSP ? Opět 
nekonkrétní výklad pojmu zpravidla. Ve vazbě 
na § 44 upozorňujeme na neobvyklost 
světlých výšek hl.obytných místností a 
obytných místností 

§2 
(2) 
j 

A 

Akceptováno. 
 
Pojem hlavní obytná místnost byl vypuštěn. 

Městská část 
Praha 14 

214/1049 
P 

2. kolo 

písm. j) bod 2. - hlavní obytná místnost 
 
Ustanovení zrušit. 
 
Formulace je málo účinná, když uvádí jako 
definiční znaky (1) podmíněně velikost 
("zpravidla největší") a (2) způsob užívání 

§2 
(2) 
j 

A 
Akceptováno. 
 
Pojem hlavní obytná místnost byl vypuštěn. 
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("sloužící ke společnému užívání všech 
obyvatel bytu"), což je mimo diskusi vnitřní 
záležitost uživatelů, kteří se mohou o užívání 
rozhodnout libovolně. 
 
Definice je v dalších ustanoveních užita pouze 
k odlišení požadavku na minimální světlé 
výšky (+ 10 cm). Světlou výšku se jeví jako 
racionální pro obytné místnosti v předpisu 
sjednotit, viz též komentář k písm. f). 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1266 
P 

2. kolo 

doporučujeme definovat výšku nad 0,3 m nad 
úrovní upraveného terénu. Do navržené 
definice by jinak spadaly i zpevněné plochy a 
nízké terasy. 

§2 
(2) 
l 

N 

§ 2 odst. 2 písm l) je v návrhu definice pojmu 
podchodná výška. 
 
MČ Praha Lysolaje se vyjádřila ke staré verzi 
návrhu ze srpna 2013 namísto k upravené verzi 
z ledna 2014, která byla předmětem projednání. 

Městská část 
Praha 11 

211/1589 
P 

2. kolo 

l) a u) 
Podchodná výška a světlá výška by měly být 
definovány obdobně. 

§2 
(2) 
l 

BnV 

formálně jsou definovány obdobně, významově 
se ale liší (do podchodné výšky např. nesmí 
zasáhnout vybavení stavby /tech. instalace, 
osvětlení atp./, světlá výška je "od podlahy pod 
strop") 

Městská část 
Praha 2 

202/595 
P 

2. kolo 

§ 2 Pojmy odst. 2 m) 3. „ustupující podlaží“ 
doporučujeme definovat ustoupením vnější 
obvodové stěny min. o x,x m. 

§2 
(2) 
m 

N 

Neakceptováno. 
 
Jedná se o obecnou definici, konkrétní hodnoty 
ustoupení definuje § 23, případně může odlišně 
územní či regulační plán. 

Městská část 
Praha 10 

210/999 
P 

2. kolo 

…alespoň částečně vymezené konstrukcí 
šikmé střechy – výklad pojmu alespoň 
částečně –nekonkrétní pojem, výklad - 
uvážení jednotlivých stavebních úřadů?. 
Rozhodně takovýto výklad nepovede k 
zamezení zneužívání, jak je uvedeno v 
důvodové zprávě. 

§2 
(2) 
m 

BnV Zmíněný pojem návrh nařízení neobsahuje. 

Městská část 
Praha 4 

204/1526 
P 

2. kolo 

požadujeme jasné a jednoznačné definování 
termínu - „ustupující podlaží“ text je neúplný a 
nezohledňuje veškerá technická data (část lze 
dohledat ještě v §23 – „určení výšky“) 

§2 
(2) 
m 

N 

Neakceptováno. 
 
Termín je záměrně definován bez konkrétních 
parametrů. § 23 určuje minimální ustoupení nad 
úrovní maximální regulované výšky. Regulační 
plán může stanovit různou požadovanou míru 
ustoupení podle charakteru lokality. 

Městská část 
Praha 20 

220/1202 
P 

2. kolo 

Připomínka: Zahrnutí podkroví do nadzemního 
podlaží bude mít negativní vliv do stávajícího 
územního plánu, konkrétně do výškové 
regulace staveb v historických jádrech 
bývalých samostatných obcí, kde platí výšková 
regulace max. 2 nadzemní podlaží + podkroví. 
Před účinností nařízení je potřeba provést v 
tomto smyslu změnu stávajícího územního 
plánu. 

§2 
(2) 
m 

BnV 

V tomto případě je logické regulativ územního 
plánu vyložit jako 2 plnohodnotná nadzemní 
podlaží + podkroví. Předpis navíc nově podkroví 
definuje, právě ve vazbě na podkrovní podlaží. 

Městská část 
Praha 11 

211/1590 
P 

2. kolo 

Není jasně definován pojem podkrovní podlaží. 
V Předpisu by měl být stanoven úhel sklonu, 
od něhož se střecha považuje za šikmou. 

§2 
(2) 
m 

BnV Definice byla doplněna o korekci maximální 
výškou obvodových stěn. 

Městská část 
Praha - 
Kunratice 

236/1445 
P 

2. kolo 

u podkrovního podlaží MČ žádá stanovit 
maximální výšku nadezdívky 

§2 
(2) 
m 

A 
Akceptováno. 
 
Bylo doplněno. 

Městská část 
Praha - 
Běchovice 

232/1379 
P 

2. kolo 

bod 1. - požadavek na změnu definice 
podzemního podlaží: podzemním podlažím se 
rozumí podlaží, které má úroveň převažující 
části podlahy níže než 0,8 m pod nejvyšším 
bodem přilehlého terénu v pásmu širokém 
nejméně jednu polovinu obvodu stavby – 
stávající definice v šířce pouze 3 bm může být 
zavádějící a zneužitelná. 

§2 
(2) 
m 

N 

Neakceptováno.  
 
Definice navazuje na dosavadní právní úpravu. 
Není jasné, proč by se šířka pásma okolo 
stavby, která se posuzuje pro splnění parametru 
definice, měla odvíjet od velikosti stavby. 
 
Vzhledem k nově nastavenému systému 
výškové regulace, který vychází ze skutečné 
výšky stavby, by měl být navíc omezen tlak na 
zneužívání. 

Městská část 
Praha 19 

219/1167 
P 

2. kolo 

5. § 2 odst. 2 m3 - proč zde není uveden celý 
popis ustupujícího podlaží, který je dále 
uveden až v § 23 

§2 
(2) 
m 

BnV 

V paragrafu jsou uvedeny definice v obecné 
rovině. Pokud se termín uplatní v návrhu 
nařízení, dochází k bližší specifikaci související s 
příslušným paragrafem. Obecně může být 
ustupujícím podlažím i podlaží ustoupené jen z 
jedné strany, v § 23 dochází ale již ke konkrétní 
specifikaci, která je spojená s určením 
regulované výšky budovy. 

Městská část 
Praha 14 

214/1051 
P 

písm. m) bod 4. - podkrovní podlaží 
 

§2 
(2) A Akceptováno částečně. 
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2. kolo Definovat rozsah přijatelných sklonů střechy 
(příkladně 30-50°) a stanovit pro průsečnici 
vnějšího líce průčelí se svrchní rovinou střechy 
nejvyšší přípustnou výšku nad podlahou 1. 
podkrovního podlaží (dopor. 1,4 m - vždy 
vyhoví pro vnitřní světlou výšku nad 1,2 mdle 
§ 44). 

m Bylo doplněno omezení maximální výšky 
obvodových stěn (1,6 m u nejméně poloviny 
stěn). S doplněným omezením není nutné 
určovat úhel šikmé střechy. Vyplývá implicitně z 
omezení obvodových stěn. 

Městská část 
Praha 14 

214/1050 
P 

2. kolo 

písm. m) bod 3. - ustupující podlaží 
 
Požadavek "... ustupují alespoň od jedné 
hrany ..." nahradit požadavkem na ustoupení 
alespoň ode dvou hran. 
 
Ustupující podlaží by mělo v běžné 
urbanistické struktuře sehrát roli srovnatelnou 
s šikmou, nejčastěji sedlovou, střechou. 
Rozšíření požadavku na dvě hrany podporuje 
soulad 
s pravděpodobnou urbanistickou strukturou 
vhodnou pro umístění stavby (zvláště důležitá 
je možnost nároží). 

§2 
(2) 
m 

N 

Neakceptováno. 
 
Definice je obecná. Konkrétní parametry jsou 
stanoveny v příslušném paragrafu. Konkrétně 
§23, kde je požadavek uveden a odpovídá 
principu vepsání do myšlené roviny šikmé 
střechy.  

Městská část 
Praha 3 

203/649 
P 

2. kolo 

ustupující podlaží doporučujeme (podobně 
jako dále u p)) doplnit o definici ustoupení 
vnější obvodové stěny nejméně o . . . . . . (v 
logice ustoupení podkroví pod šikmou 
střechou) 

§2 
(2) 
m 

N 

Neakceptováno. 
 
Termín je záměrně definován bez konkrétních 
parametrů. § 23 určuje minimální ustoupení nad 
úrovní maximální regulované výšky. Regulační 
plán může stanovit různou požadovanou míru 
ustoupení podle charakteru lokality. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1267 
P 

2. kolo 

slovní spojení "všech účelů užívání ve stavbě" 
je nadbytečné. 

§2 
(2) 
n 

N 

§ 2 odst. 2 písm b) je v návrhu definice pojmu 
podzemní část stavby. 
 
MČ Praha Lysolaje se vyjádřila ke staré verzi 
návrhu ze srpna 2013 namísto k upravené verzi 
z ledna 2014, která byla předmětem projednání. 

Městská část 
Praha 2 

202/597 
P 

2. kolo 

§ 2 Pojmy odst. 2) o) - „proluka“ – 
nesouhlasíme s předloženou definicí proluky, 
resp. nároží, neboť navozuje možnost výkladu, 
že ve stabilizovaném území je téměř veškerý 
nezastavěný prostor vymezený uliční čárou 
zastavitelný, což zejména u Pražské 
památkové rezervace a památkových zón 
považujeme za velmi nevhodnou úvahu. 

§2 
(2) 
o 

BnV 

Jedná se vždy pouze o část pozemku, 
vymezenou stavební čarou. Ta může být podle 
charakteru zástavby jak směrem do uličního 
prostoru, tak směrem do vnitrobloku. Definice 
byla v tomto směru zpřesněna. 

Městská část 
Praha 3 

203/651 
P 

2. kolo 

termín proluka je vymezen nepřesně, celý 
volný blok přeci není prolukou; doporučujeme 
vymezit pomocí standardní terminologie, 
např.: volná urbanistická pozice pro dům nebo 
část bloku dosud nezastavěná . . . . . 

§2 
(2) 
o 

A 

Akceptováno částečně. 
 
Definice byla upravena směrem k větší 
jednoznačnosti. 
 
I část bloku (případně blok) je z urbanistického 
hlediska prolukou a mělo by k němu při vědomí 
odlišného měřítka být přistupováno obdobně, 
jako k nezastavěné parcele. Uplatní se tam, kde 
v převážně zastavěném území laicky řečeno 
"chybí kus zástavby" o rozměrech části bloku, 
případně bloku. 

Městská část 
Praha 3 

203/652 
P 

2. kolo 

obdobně předchozímu doplnit: . . . nároží, 
který je volnou urbanistickou pozicí nebo 
územním nebo regulačním plánem . . . . 

§2 
(2) 
o 

A 

Akceptováno jinak. 
 
Definice byla upravena směrem k větší 
jednoznačnosti. 

Městská část 
Praha 4 

204/1527 
P 

2. kolo 

nesouhlasíme s navrženým textem a definicí 
termínu „ proluka“ nově je jako možná proluka 
dle bodu 1. uveden i blok nebo jeho část … 
určená územně plánovací dokumentací k 
zastavění způsobem odpovídajícím svým 
charakterem okolní zástavbě. Jednotlivé 
stupně ÚPD budou regulovat veškeré parcely a 
proto nelze specifikovat v PSP stávající 
proluky, jejichž počet a vznik se neustále v 
průběhu času mění. Požadujeme zcela 
pregnantně definovat. 

§2 
(2) 
o 

A 

Akceptováno částečně. 
 
Definice byla upravena tak, aby fungovala bez 
vazby k územně plánovací dokumentaci. 
 
I část bloku (případně blok) je z urbanistického 
hlediska prolukou a mělo by k němu při vědomí 
odlišného měřítka být přistupováno obdobně, 
jako k nezastavěné parcele. Uplatní se tam, kde 
v převážně zastavěném území laicky řečeno 
"chybí kus zástavby" o rozměrech části bloku, 
případně bloku. 

Městská část 
Praha 10 

210/1000 
P 

2. kolo 

Dle uvedené definice lze každý nezastavěný 
pozemek v zastavěném území obce, pokud 
nejde o nezastavitelnou plochu, považovat za 
proluku. Proč je vůbec proluka definována, 
když s ní vyhláška dále nikde nepracuje? 

§2 
(2) 
o 

BnV 

Předpis proluku definuje především pro 
sjednocení výkladu při využití pojmu v územně 
plánovací dokumentaci a vzhledem k vazbě na 
navazující legislativu. 
 
Na základě jednání IPR a Prahy 10 bylo 
doplněno "nezastavěný nebo částečně 
zastavěný". 
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Městská část 
Praha 20 

220/1203 
P 

2. kolo 

Připomínka: Pojem podkroví je definován v 
ČSN 73 4301 – Obytné budovy jako přístupný 
vnitřní prostor nad posledním nadzemním 
podlažím vymezený konstrukcí krovu a dalšími 
stavebními konstrukcemi – odchýlení se od 
této obecně používané definice a považovat za 
podkroví i ustupující podlaží nepovažujeme za 
vhodné 

§2 
(2) 
p 

A 
Akceptováno. 
 
Definice byla upravena. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1268 
P 

2. kolo 

chápeme současné trendy výstavby, ale počet 
čtyř nadzemních podlaží u RD je velmi silně 
přehnaný! 

§2 
(2) 
p 

BnV 

Definice RD odpovídá stávajícím požadavkům.  
 
MČ Praha Lysolaje se vyjádřila ke staré verzi 
návrhu ze srpna 2013 namísto k upravené verzi 
z ledna 2014, která byla předmětem projednání. 

Městská část 
Praha - 
Kunratice 

236/1446 
P 

2. kolo 

MČ žádá u ustupujícího podlaží nad 2. 
plnohodnotným nadzemním podlažím 
podstatně snížit plochu, a to max. na 1/2 
plochy 1. nadzemního podlaží 

§2 
(2) 
p 

N 

Neakceptováno. 
 
Termín je záměrně definován bez konkrétních 
parametrů. § 23 určuje minimální ustoupení nad 
úrovní maximální regulované výšky. Regulační 
plán může stanovit různou požadovanou míru 
ustoupení podle charakteru lokality. 

Městská část 
Praha 3 

203/653 
P 

2. kolo 

doporučujeme ke zvážení, zda namísto stání 
nepoužít mezinárodně srozumitelné označení 
parking 

§2 
(2) 
q 

BnV Vzhledem k legislativním návaznostem i 
zvyklosti je lépe ponechat stávající termín stání. 

Městská část 
Praha 3 

203/654 
P 

2. kolo 

termín vázané stání je opět novinkou, 
doporučujeme nahradit zažitým označením 
vyhrazené stání (vyhrazený parking) 

§2 
(2) 
q 

BnV Termín vázané lépe vystihuje podstatu dle 
návrhu nařízení. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1269 
P 

2. kolo 

slovní spojení "který je zpravidla též 
uživatelem stavby" je zcela nadbytečné 

§2 
(2) 
r 

BnV Definice individuální výstavby RD byla 
vypuštěna. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1270 
P 

2. kolo 

návrh uvádí: "splňující podmínky stanovení 
tímto nařízením..." Žádné další podmínky jsme 
ale nenalezli. Dále uvádí: "....s možností 
regulace teploty". Tato je zcela 
nesmyslné. 

§2 
(2) 
r 

BnV 

§ 2 odst. 2 písm r) je v návrhu definice pojmu 
stavby pro individuální rekreaci. 
 
MČ Praha Lysolaje se vyjádřila ke staré verzi 
návrhu ze srpna 2013 namísto k upravené verzi 
z ledna 2014, která byla předmětem projednání. 
 
Požadavky na obytnou místnost se v návrhu 
nařízení vyskytují na mnoha místech. Definice 
obytné místnosti odpovídá současným 
požadavkům. 

Městská část 
Praha 3 

203/655 
P 

2. kolo 

doporučujeme přesnější termíny u "zejména" -
-zahrádkářská chata, chata, chalupa, stavení, 
usedlost(statek), mlýn, hájovna(samota) 
apod.-- 

§2 
(2) 
r 

BnV 

Hájovna i statek mohou jistě plnit rekreační 
funkci, obdobně jako např. běžný rodinný dům. 
Primárně ale slouží jinému účelu (hájovna 
myslivosti, statek zemědělství atp.). Zde se 
jedná o definici typu staveb s primárním účelem 
rekreace. 

Městská část 
Praha 20 

220/1204 
P 

2. kolo 

Připomínka: Podkroví obecně (konstrukčně) 
nemá strop, definici je proto třeba upravit. 

§2 
(2) 
u 

BnV 
Podkroví strop má, často se v návrhu nařízení i 
navazující legislativě používá slovní obrat "v 
místnostech se šikmým stropem". 

Městská část 
Praha 3 

203/656 
P 

2. kolo 

ubytovací jednotka - ke zvážení doporučujeme 
mezinárodně užívané označení penzion nebo 
apartmán 

§2 
(2) 
w 

BnV 

Název "ubytovací jednotka" byl upraven tak, 
aby jeho definování pro účely tohoto nařízení 
nebylo v rozporu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. a 
nedocházelo tak k záměně tohoto termínu. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1473 
P 

2. kolo 

obecně jsou v pořádku, ale bez ÚPD nemají 
smysl §3 BnV Budou sloužit právě ÚPD. 

Městská část 
Praha - Dubeč 

240/1513 
P 

2. kolo 

Návrh pracuje s pojmem „zátěž“, který však 
definuje velmi obecně a odkazuje na územní 
plán, který by je měl dále specifikovat. Není 
jasné, jak se bude při povolování staveb 
pracovat s termíny zátěž omezující / obtěžující 
/ ohrožující a jak budou stanoveny úrovně 
zátěže nejnižší / základní / střední / vysoká. 
Navrhujeme proto konkretizovat jednotlivé 
úrovně zátěže měřitelnými hodnotami, aby 
bylo možné jejich objektivní posouzení. V 
opačném případě vniká riziko účelového 
výkladu těchto pojmů ze strany stavebníka a 
subjektivního (neobjektivního) posouzení ze 
strany konkrétního úředníka stavebného 
úřadu. 

§3 BnV 

§ 3 pojednává o členění území podle 
zastavěnosti nikoli o zátěži. 
 
Územní plánování vyžaduje vždy jistou míru 
abstrakce konkrétní žité skutečnosti a z povahy 
věci nemůže pracovat čistě s objektivně 
měřitelnými údaji. Pojem zátěž má vztah k míře 
obtěžování okolí a kvalitě sousedství a bude 
konkrétně definován v územním plánu. V 
obecném předpise je definován pouze obecně. 

Městská část 
Praha - 
Kunratice 

236/1447 
P 

2. kolo 

není zřejmé, zda a jak je počítáno se stavbami 
pro obsluhu území 

§3 
(2) 
b 

N 
Stavby, které smí být umisťovány mimo 
zastavitelné území jsou definovány stavebním 
zákonem. 
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Městská část 
Praha 3 

203/758 
P 

2. kolo 

Podle připomínek a požadavků MČ P3 k zadání 
MÚP z prosince 2013 se domníváme, že pro 
míru stability (jinak též míru iniciace rozvoje) 
jsou 3 kategorie nedostatečné. 
 
a) stabilizované 
b) transformační 
c) rozvojové 
 
Členění území podle míry stability (iniciace) 
doporučujeme v návrhu rozšířit na 5 kategorií: 
 
a) Ochrana (hlavně pro rezervaci UNESCO) 
b) Rehabilitace, regenerace (hlavně pro 
památkové zóny) 
c) Možná modifikace (převážně pro zbytek 
kompaktního města) 
d) Transformace (převážně pro pás sídlišť) 
e) Vznik nové výstavby (rozvojová území s 
novými koncepcemi) 

§4 N Neakceptováno. Stávající 3 kategorie jsou 
dostatečné pro popis území. 

Městská část 
Praha - Libuš 

233/1407 
P 

2. kolo 

Rovněž § 4 písm. b) a c) tj. u transformačního 
a rozvojového území navrhujeme doplnit 
navrhované znění "respektování navazujícího 
území zejména s ohledem na výškové a 
hmotové poměry stávající navazují zástavby v 
místech, kde toto území navazuje". 

§4 N Tento požadavek je řešen jinde vícero nástroji. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1474 
P 

2. kolo 

obecně jsou v pořádku, ale bez ÚPD nemají 
smysl §4 BnV Budou sloužit právě ÚPD. 

Městská část 
Praha 9 

209/912 
P 

2. kolo 

Tento § je v textaci opět velmi vágně 
formulován a bude přispívat k velmi 
subjektivnímu výkladů nejen tvůrců 
projektových dokumentací k vydání 
jednotlivých povolení, ale i k subjektivnímu 
posuzování jednotlivých úředníků. 
Zároveň je tento článek jen stěží aplikovatelný 
na stávající platnou územně plánovací 
dokumentaci. 

§4 N 

Současně platný územní plán pracuje shodně se 
třemi kategoriemi: území stabilizované, 
rozvojové a transformační. 
 
Viz Opatření obecné povahy č. 6/2009 
 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy příslušné 
podle § 6 odst.5 písm. c) zákona č.183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), za použití § 43 a § 55 odst. 2 
stavebního zákona, § 171 a následujících 
zákona č.500/2004 Sb., správní řád, § 13 a 
přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 
188 odst. 4 stavebního zákona  
.... 
Oddíl 6 
Vymezení zastavitelných a nezastavitelných 
území, současně zastavěné území 
(1) Území hlavního města Prahy je územním 
plánem děleno na zastavitelná a nezastavitelná 
území. Zastavitelná území jsou rozvojová, 
stabilizovaná, transformační a nerozvojová. 
Zvláštní ujednání týkající se jednotlivých druhů 
zastavitelných území jsou definována v oddíle 7. 

Městská část 
Praha - Libuš 

233/1406 
P 

2. kolo 

V § 4 písm. a) je definováno stabilizované 
území. Navrhujeme upravit navrhované znění 
jako 
a) stabilizované s předpokladem zachování 
dosavadního charakteru a výškových poměrů 
zástavby, s možností dílčího doplňování a 
dílčích změn při zachování charakteru, 
zejména ve vztahu k řešenému území a 
stávající zástavbě, při respektování výškových 
a hmotových poměrů stávající zástavby. 

§4 
a N Textace odpovídá již schválenému zadání UP. 

Městská část 
Praha - 
Běchovice 

232/1380 
P 

2. kolo 

plocha transformační - odlišná definice v 
porovnání se SZ 

§4 
b A 

Akceptováno.  
 
Nová formulace: 
b) transformační, v nichž bude navrhováno 
částečné zachování nebo využití stávajícího 
charakteru (plochy přestavby dle § 43 odst. 1 
stavebního zákona), 

Městská část 
Praha 9 

209/913 
P 

2. kolo 

Tento § je v textaci opět velmi vágně 
formulován a bude přispívat k velmi 
subjektivnímu výkladů nejen tvůrců 
projektových dokumentací k vydání 
jednotlivých povolení, ale i k subjektivnímu 
posuzování jednotlivých úředníků. 

§5 BnV 

Popis charakteru odst. 3 přímo navazuje na § 90 
a § 111 stavebního zákona. Nejedná se o žádné 
vágní ustanovení. 
 
(3) Stanovený charakter území je určující pro 
rozhodování v území ve smyslu § 90 písm. a), 
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Zároveň je tento článek jen stěží aplikovatelný 
na stávající platnou územně plánovací 
dokumentaci. 

b) a c), popřípadě § 111 odst. 1 písm. a) 
stavebního zákona. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1475 
P 

2. kolo 

obecně jsou v pořádku, ale bez ÚPD nemají 
smysl §5 BnV Budou sloužit právě ÚPD. 

Městská část 
Praha 3 

203/759 
P 

2. kolo 

(1) Výrok považujeme vzhledem ke 
kompatibilitě se stavebním zákonem za 
nekompletní a požadujeme jej doplnit takto: 
 
Zastavitelné a nezastavitelné území se 
územním plánem podle funkčního využití, 
převažujícího charakteru a míry stability člení 
na lokality. 

§5 
(1) N 

Neakceptováno. 
 
Popis je dostatečný a je rozvinut v dalších 
ustanoveních. Odst. 1 praví, že se se území 
člení podle charakteru na lokality. Co je 
charakter, tedy podle čeho se tak činí je 
rozvedeno v odst. 2. Uvedením navrhovaného 
doplnění by se znepřehlednil popis. 

Městská část 
Praha 3 

203/760 
P 

2. kolo 

(2) Výrok požadujeme přepracovat pro 
vysvětlení 3 složek původu tvorby lokalit, 
tedy: 
 
- Funkční využití je . . . . . . 
- Míra stability je . . . . . .  
- Charakter tvoří . . . . . . . . 

§5 
(2) N 

Neakceptováno. 
 
Rozdělení by neodpovídalo smyslu a účelu 
ustanovení. 

Městská část 
Praha 3 

203/761 
P 

2. kolo 

Obdobně je třeba odstavec opravit na: 
 
Parametry pro ochranu, regulaci i iniciaci 
každé z lokalit územního plánu jsou určující 
pro rozhodování v území . . . . . . . 

§5 
(3) N 

Neakceptováno. 
 
Smyslem ustanovení je provázání pojmu 
charakter s §90 a §111 stavebního zákona pro 
posuzování záměru žadatele. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1476 
P 

2. kolo 

obecně jsou v pořádku, ale bez ÚPD nemají 
smysl §6 BnV Budou sloužit právě ÚPD. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1271 
P 

2. kolo 

uvádí nejnižší, střední a nejvyšší přípustnou 
míru zátěže. Tyto tři kategorie nejsou nikde 
vysvětleny. 

§6 BnV 

Celý §6 byl nově definován jako plochy (soubory 
ploch) s rozdílným způsobem využití. 
 
Pojmy "zastavitelná plocha a zastavitelné 
území" jsou uvedeny v §3 a shodně v Zadání 
MPP. Tyto pojmy jsou v souladu se stavebním 
zákonem. 
 
Ohledně "míry zátěže" vycházíme z toho, že 
obecně míra zátěže se v územním plánu v 
souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., vyjadřuje 
vymezením ploch s rozdílným způsobem využití. 
Podle tohoto principu byl § 6 upraven. 
 
Text PSRZV je popsán shodně jako v 
projednaném a schváleném Zadání MPP, se 
kterým je návrh nařízení v souladu. 
 
Textace § 6 zní: 
 
§ 6 
Členění území  
na plochy s rozdílným způsobem využití 
 
(1) V zastavitelném území se podle 
převažujícího způsobu využití a míry přípustné 
zátěže vymezují plochy 
 
a) zastavitelné produkční s vysokou mírou 
zátěže, využívané zejména pro výrobu, 
skladování a zahrnující rozsáhlé plochy dopravní 
a technické infrastruktury, 
 
b) zastavitelné obytné se základní mírou zátěže, 
zahrnující převážné plochy města, využívané 
zejména pro bydlení, veřejnou vybavenost a 
drobné provozy zajišťující zaměstnání v 
docházkových vzdálenostech, 
 
c) zastavitelné rekreační s nejnižší mírou zátěže, 
zahrnující převážné plochy pro veřejnou 
vybavenost, které poskytuje vhodné podmínky 
pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka. 
 
(2) V nezastavitelném území se podle 
převažujícího způsobu využití a míry přípustné 
zátěže vymezují plochy 
 
a) nezastavitelné přírodní s nejnižší mírou 
zátěže a nejvyšší mírou blízkosti přírodnímu 
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stavu, 
 
b) nezastavitelné rekreační se střední mírou 
zátěže, v němž harmonické krajinné prostředí 
společně s rekreační, sportovní či naučně 
vzdělávací vybaveností poskytují vhodné 
podmínky pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci 
člověka, 
 
c) nezastavitelné produkční s vysokou mírou 
zátěže, využívané zejména k intenzivní 
zemědělské činnosti. 

Městská část 
Praha - Dolní 
Měcholupy 

231/1368 
ZP 

2. kolo 

Jako velmi problematické se jeví stanovování 
míry zátěže. Pokud je obtěžující zátěž 
charakterizována jako nepříznivě vnímané 
subjektivní důsledky, tak není možno s tímto 
pojmem objektivně operovat. Nelze ponechat 
na subjektivním posouzení developera, že 
akceptoval vysokou zátěž pro vybudování 
bytového domu, protože důsledky jeho 
rozhodnutí pocítí noví obyvatelé až po 
nastěhování a budou trvat na odstranění nebo 
zmírnění původně developerem akceptované 
zátěže. Stavební povolení, ve kterém stavební 
úřad tyto podmínky umožnil, nebývá většinou 
součástí kupní smlouvy 
bytu. Jedinou platnou územně plánovací 
dokumentací v Praze je stávající územní plán, 
který však s pojmem zátěž nepracuje. Pokud 
nebudou podmínky využití území stanoveny 
konkrétně a objektivně, tak zásadně 
nesouhlasíme s odstavci (4) a (5) to jest 
nesouhlasíme s takto jednoduchým prolínáním 
funkcí bez předem nastavených podmínek. 

§6 BnV 

Celý §6 byl nově definován jako plochy s 
rozdílným způsobem využití. 
 
Pojmy "zastavitelná plocha a zastavitelné 
území" jsou uvedeny v §3 a shodně v Zadání 
MPP. Tyto pojmy jsou v souladu se stavebním 
zákonem. 
 
Ohledně "míry zátěže" vycházíme shodně s 
textem zaslané připomínky, že obecně míra 
zátěže se v územním plánu v souladu s 
vyhláškou č. 500/2006 Sb., která nemůže být 
pražskými stavebními předpisy nahrazována, 
vyjadřuje vymezením ploch s rozdílným 
způsobem využití. Podle tohoto principu byl § 6 
upraven. 
 
Text PSRZV je popsán shodně jako v 
projednaném a schváleném Zadání MPP, se 
kterým je návrh nařízení v souladu. 
 
Textace § 6 zní: 
 
§ 6 
Členění území  
na plochy s rozdílným způsobem využití 
 
(1) V zastavitelném území se podle 
převažujícího způsobu využití a míry přípustné 
zátěže vymezují plochy,  
 
a) zastavitelné produkční s vysokou mírou 
zátěže, využívané zejména pro výrobu, 
skladování a zahrnující rozsáhlé plochy dopravní 
a technické infrastruktury, 
 
b) zastavitelné obytné se základní mírou zátěže, 
zahrnující převážné plochy města, využívané 
zejména pro bydlení, veřejnou vybavenost a 
drobné provozy zajišťující zaměstnání v 
docházkových vzdálenostech, 
 
c) zastavitelné rekreační s nejnižší mírou zátěže, 
zahrnující převážné plochy pro veřejnou 
vybavenost, které poskytuje vhodné podmínky 
pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka. 
 
(2) V nezastavitelném území se podle 
převažujícího způsobu využití a míry přípustné 
zátěže vymezují plochy,  
 
a) nezastavitelné přírodní s nejnižší mírou 
zátěže a nejvyšší mírou blízkosti přírodnímu 
stavu, 
 
b) nezastavitelné rekreační se střední mírou 
zátěže, v němž harmonické krajinné prostředí 
společně s rekreační, sportovní či naučně 
vzdělávací vybaveností poskytují vhodné 
podmínky pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci 
člověka, 
 
c) nezastavitelné produkční s vysokou mírou 
zátěže, využívané zejména k intenzivní 
zemědělské činnosti. 

Městská část 
Praha 5 

205/847 
P 

2. kolo 

§ 6 Typy lokalit podle převažujícího způsobu 
využití a míry zátěže 
(1) Zastavitelné území se podle převažujícího 
způsobu využití a míry zátěže člení na 
lokality….. 

§6 A 

Akceptováno. 
 
Celý §6 bude nově definován jako plochy 
(soubory ploch) s rozdílným způsobem využití. 
 



Příloha č. 2 k důvodové zprávě 
 

Pražské stavební předpisy – Příloha č. 2 důvodové zprávy / str. 14 

a) zastavitelné produkční s vysokou mírou 
zátěže, využívané zejména pro výrobu, 
skladování a zahrnující rozsáhlé plochy 
dopravní a technické infrastruktury, 
b) zastavitelné obytné se základní mírou 
zátěže, zahrnující převážné plochy města, 
využívané zejména pro bydlení, veřejnou 
vybavenost a drobné provozy zajišťující 
zaměstnání v docházkových vzdálenostech, 
c) zastavitelné rekreační s nejnižší mírou 
zátěže, zahrnující převážné plochy pro veřejné 
vybavení, které poskytuje vhodné podmínky 
pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka. 
(2) Nezastavitelné území se podle 
převažujícího způsobu využití a míry zátěže 
člení na lokality 
a) nezastavitelné rekreační se střední mírou 
zátěže, v němž harmonické krajinné prostředí 
společně s rekreační, sportovní či naučně 
vzdělávací vybaveností poskytují vhodné 
podmínky pro oddych, sport, rekreaci a 
relaxaci člověka, 
b) nezastavitelné přírodní s nejnižší mírou 
zátěže a nejvyšší mírou blízkosti přírodnímu 
stavu, 
c) nezastavitelné produkční, tj. území s 
vysokou mírou zátěže, využívané zejména k 
intenzivní zemědělské činnosti. 
(3) Stanoveným způsobem využití se 
územním plánem vždy vymezuje nejvýše 
přípustná zátěž území, která se při průniku 
různých způsobů využití v území může 
vymezit samostatně. 
 
Připomínka: chybí charakteristika typů „zátěží“ 

Pojmy "zastavitelná plocha a zastavitelné 
území" jsou uvedeny v §3 a shodně v Zadání 
MPP. Tyto pojmy jsou v souladu se stavebním 
zákonem. 
 
Ohledně "míry zátěže" vycházíme z toho, že 
obecně míra zátěže se v územním plánu v 
souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., vyjadřuje 
vymezením ploch s rozdílným způsobem využití. 
Podle tohoto principu byl § 6 upraven. 
 
Text PSRZV je popsán shodně jako v 
projednaném a schváleném Zadání MPP, se 
kterým je návrh nařízení v souladu. 
 
Textace § 6 zní: 
 
§ 6 
Členění území  
na plochy s rozdílným způsobem využití 
 
(1) V zastavitelném území se podle 
převažujícího způsobu využití a míry přípustné 
zátěže vymezují plochy 
 
a) zastavitelné produkční s vysokou mírou 
zátěže, využívané zejména pro výrobu, 
skladování a zahrnující rozsáhlé plochy dopravní 
a technické infrastruktury, 
 
b) zastavitelné obytné se základní mírou zátěže, 
zahrnující převážné plochy města, využívané 
zejména pro bydlení, veřejnou vybavenost a 
drobné provozy zajišťující zaměstnání v 
docházkových vzdálenostech, 
 
c) zastavitelné rekreační s nejnižší mírou zátěže, 
zahrnující převážné plochy pro veřejnou 
vybavenost, které poskytuje vhodné podmínky 
pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka. 
 
(2) V nezastavitelném území se podle 
převažujícího způsobu využití a míry přípustné 
zátěže vymezují plochy 
 
a) nezastavitelné přírodní s nejnižší mírou 
zátěže a nejvyšší mírou blízkosti přírodnímu 
stavu, 
 
b) nezastavitelné rekreační se střední mírou 
zátěže, v němž harmonické krajinné prostředí 
společně s rekreační, sportovní či naučně 
vzdělávací vybaveností poskytují vhodné 
podmínky pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci 
člověka, 
 
c) nezastavitelné produkční s vysokou mírou 
zátěže, využívané zejména k intenzivní 
zemědělské činnosti. 

Městská část 
Praha 4 

204/1528 
P 

2. kolo 

§6 – uvádí nejnižší, základní, střední a 
nejvyšší přípustnou míru zátěže území. Tyto 
termíny nejsou vysvětleny. 

§6 BnV 

Celý §6 byl nově definován jako plochy (soubory 
ploch) s rozdílným způsobem využití. 
 
Pojmy "zastavitelná plocha a zastavitelné 
území" jsou uvedeny v §3 a shodně v Zadání 
MPP. Tyto pojmy jsou v souladu se stavebním 
zákonem. 
 
Ohledně "míry zátěže" vycházíme z toho, že 
obecně míra zátěže se v územním plánu v 
souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., vyjadřuje 
vymezením ploch s rozdílným způsobem využití. 
Podle tohoto principu bude § 6 upraven. 
 
Text ploch s rozdílným způsobem využití je 
popsán shodně jako v projednaném a 
schváleném Zadání MPP, se kterým je návrh 
nařízení v souladu. 
 
Textace § 6 zní: 
 
§ 6 
Členění území  
na plochy s rozdílným způsobem využití 
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(1) V zastavitelném území se podle 
převažujícího způsobu využití a míry přípustné 
zátěže vymezují plochy 
 
a) zastavitelné produkční s vysokou mírou 
zátěže, využívané zejména pro výrobu, 
skladování a zahrnující rozsáhlé plochy dopravní 
a technické infrastruktury, 
 
b) zastavitelné obytné se základní mírou zátěže, 
zahrnující převážné plochy města, využívané 
zejména pro bydlení, veřejnou vybavenost a 
drobné provozy zajišťující zaměstnání v 
docházkových vzdálenostech, 
 
c) zastavitelné rekreační s nejnižší mírou zátěže, 
zahrnující převážné plochy pro veřejnou 
vybavenost, které poskytuje vhodné podmínky 
pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka. 
 
(2) V nezastavitelném území se podle 
převažujícího způsobu využití a míry přípustné 
zátěže vymezují plochy 
 
a) nezastavitelné přírodní s nejnižší mírou 
zátěže a nejvyšší mírou blízkosti přírodnímu 
stavu, 
 
b) nezastavitelné rekreační se střední mírou 
zátěže, v němž harmonické krajinné prostředí 
společně s rekreační, sportovní či naučně 
vzdělávací vybaveností poskytují vhodné 
podmínky pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci 
člověka, 
 
c) nezastavitelné produkční s vysokou mírou 
zátěže, využívané zejména k intenzivní 
zemědělské činnosti. 

Městská část 
Praha 3 

203/762 
P 

2. kolo 

(1) Výrok požadujeme doplnit takto: 
 
Zastavitelné území se podle převažujícího 
funkčního využití, míry stability a charakteru 
člení na lokality 
 
(1) a (2) 
 
Jednotlivé druhy lokalit a) až c) je třeba ještě 
zvážit a přehodnotit. Například pro 
památkovou rezervaci (UNESCO) přidat 
kategorii nezastavitelné obytné. 

§6 
(1) N 

Neakceptováno. 
 
Členění území podle charakteru je popsáno v 
§§. Způsob využití je i "funkcí". Popis charakteru 
je daleko širší, než pouhé "funkční" vymezení. 

Městská část 
Praha 20 

220/1206 
P 

2. kolo 

Připomínka: Chybí definování samostatné 
plochy občanského vybavení nebo plochy 
smíšené obytné, tedy plochy střední míry 
zátěže, do kterých by bylo možné zařadit 
např. sportovní zařízení, administrativu. 

§6 
(1) BnV 

Záměrem IPR je odklon od přílišného drobení 
ploch podle funkcí, které se v průběhu času 
proměňují a namísto toho příklon k popisu 
území nejen přes "funkce", ale i další zejména 
prostorové atributy. 

Městská část 
Praha 11 

211/1591 
P 

2. kolo 

V Předpisu ani ve schváleném zadání nového 
územního plánu není urbánní území obsahující 
převažující funkci obchodu a služeb, resp. 
administrativy. Tuto připomínku měla MČ 
Praha 11 k návrhu zadání nového územního 
plánu, ale připomínka nebyla akceptována. Na 
území MČ Praha 11 je obchodní komplex OC 
Chodov, administrativní komplex The Park, 
připravuje se záměr Nový Opatov. Pro tyto 
lokality není v Předpisu ani v novém územním 
plánu charakteristika. Tato urbánní území 
nejsou ani s převažující produkcí, ani s 
převažujícím bydlením, ani s převažující 
rekreací. 

§6 
(1) BnV 

Obchodní i administrativní plochy budou 
zpravidla spadat do lokalit obytných, protože 
jsou a musí být „městským vybavením“ – 
rozsah možností charakteru obchodu i 
administrativy je velmi rozsáhlý, proto není v 
těchto případech vyloučeno jejich umístění do 
lokalit produkčních. 
 
K návrhu zadání: 
Takto jednoznačně nebyla připomínka MČ Praha 
11 formulována pro Návrh zadání MP. Ovšem 
byla zaslána připomínka č. 628/508/1447: 
„4) K části II.A.1.3.2.: Body c) a d) se zabývají 
problémem nedokončených konceptů 
modernistických části města - sídlišť a obtížemi 
při zajišťování některých ploch pro veřejnou 
vybavenost, Na Jižním Městě je možné tento 
problém řešit vznikem městských center nebo 
lokálních městských center s možností specifické 
regulace. Požadujeme, aby v návrhu zadání MÚP 
bylo pro MÚP stanoveno prověření vzniku 
takovýchto center na Jižním Městě jako 
městotvorného prvku s kumulací občanské 
vybavenosti, veřejným prostorem a možností 
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nákupu, služeb a kulturního a společenského 
vyžití (s vyloučením super a hyper marketů).“ 
 
Pořizovatel připomínku k zadání vyhodnotil 
následovně: 
„Připomínka bude prověřena při zpracování 
návrhu Metropolitního plánu.“ 
 
Z výše uvedeného i s prostudování ostatních 
připomínek MČ Praha 11 k Návrhu zadání MP a 
jejich vypořádání nelze dovozovat, že by MČ 
měla připomínku, k níž se odvolává v 
připomínce k návrhu PSP. Zároveň pořizovatel 
odpověděl tak, že bude prověřena možnost 
umístění městských center (dle MČ s funkcí 
služeb a obchodu) v návrhu MP. Tedy nelze také 
konstatovat, že by nebylo vyhověno, pokud 
bychom přijali možnost, že MČ má na mysli 
připomínku č. 628/508/1447. 

Městská část 
Praha 3 

203/763 
P 

2. kolo 

(3) a (4) a (5) 
 
Výrok je velice nesrozumitelný, hlavně pro 
běžného „uživatele“ územního plánu, který se 
s hierarchizací zátěží území setkává poprvé, je 
nutné princip vysvětlit na příkladech (nejlépe s 
obrázky dle nástrojů MÚP). Není jasné, zda se 
v případě zátěží území bude jednat o 
koeficienty podobné dnešním KPP a KZP? Zde 
nebo v jiné kapitole předpisů požadujeme 
jednoznačně vysvětlit, jak se tato zátěž území 
bude stanovovat, zda půjde o stanovení 
maximální podlažnosti, koeficient daný 
podílem území a hrubé podlažní plochy, 
procentuálním podílem zeleně na rostlém 
terénu, či jiným způsobem, nebo kombinací 
těchto způsobů. 
 
Píše se zde o změně využití území a o změně 
vlivu užívání stavby na území. K tomuto zde 
nebo v jiné kapitole předpisů požadujeme 
přepracovat a jednoznačně vysvětlit, jaký 
bude mechanismus podávání, posuzování a 
vydávání těchto „změn“. Domníváme se, že 
jde o velice podstatné téma provázání obou 
předpisů a že moderní nástroj územního plánu 
musí být vybaven transparentním a 
nediskriminujícím mechanizmem k průběžné 
opravě svých nedokonalostí. Bylo by 
demagogií tvrdit, že nový MÚP bude v 
okamžiku svého schválení dokonalý. 
 
Doporučujeme na obrázcích a tabulkách uvést, 
co to znamená obvyklé a přípustné v plochách 
se stanovenou nižší a vyšší zátěží. Nemělo by 
být dle této metodologie slovo plochách 
správně uvedeno lokalitách? 

§6 
(3) A 

Akceptováno. 
 
Odst. 3,4,5 a 6 budou odstraněny. 

Městská část 
Praha 20 

220/1207 
P 

2. kolo 

Připomínka: Tato úprava týkající se 
umisťování staveb a zařízení patří do územně 
plánovací dokumentace. Pokud bude takto 
schválena a nebude ještě podle nového 
předpisu vydaný územní plán, nebude 
realizovatelná. Je třeba tuto úpravu 
přeformulovat, aby se netýkala přímo 
umisťování staveb ale vymezování ploch či 
lokalit, popř. tu úpravu přenést až do územně 
plánovací dokumentace. 

§6 
(4) A 

Akceptováno. 
 
Odst. 3,4,5 a 6 byly odstraněny. 

Městská část 
Praha - 
Kunratice 

236/1448 
P 

2. kolo 

odst 1 a 2 
je vhodné již zde doplnit o jaké typy míry 
využití území se bude jednat 

§7 N 

Neakceptováno. Jedná se o obecný popis. Slouží 
k rozlišení míry využití podle velikosti měřené 
části: lokalita, plocha, blok anebo pozemek. Viz 
odůvodnění. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1477 
P 

2. kolo 
míra využití území nemá bez ÚPD smysl §7 BnV Bude sloužit právě ÚPD. 

Městská část 
Praha 3 

203/764 
P 

2. kolo 

(1) a (2) 
 
Pokyn "Míra využití území k zastavění se 
stanovuje" a "se určuje" zní jako výrok z 
královského dekretu. Doporučujeme nahradit 
(je-li to tak myšleno) např." je v územním 
plánu stanovena (určena) jako . . . (vždy . . .) 

§7 
(1) N 

Obsah UPD nemůže být stanoven tímto 
nařízením. 
 
§ 7 byl upraven následovně: 
 
Míra využití území k zastavění se určuje vždy 
pro stanovenou část zastavitelného území, a to 
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… pro každou lokalitu a může být upřesněna 
územní studií nebo regulačním plánem. Pokud 
územní plán u některých lokalit jejich 
stanovení (určení) vynechá, před umísťováním 
staveb musí být doplněna na podkladě územní 
studie nebo regulačního plánu přijata 
procesem změny." 

přiměřeně pro lokalitu, plochu, blok anebo 
pozemek a stanovuje jako nejvýše přípustná, 
popřípadě jako nejnižší požadovaná. 

Městská část 
Praha 1 

201/547 
ZP 

2. kolo 

(2) Míra využití území k zastavění se určuje 
vždy pro stanovenou část zastavitelného 
území, a to pro lokalitu, plochu, blok anebo 
pozemek a hodnota je uvedena/způsob 
výpočtu je uveden v opatření obecné povahy, 
kterým se vydává Územní plán hl.m. Prahy. 
 
Tento náš návrh je možné využít od okamžiku 
schválení nového Územního plánu. 

§7 
(2) BnV 

Ustanovení, tak jak je v návrhu nařízení 
formulováno, se skutečně využije při zpracování 
územně plánovací dokumentace. Z legislativně-
technických důvodů nelze tuto formulaci do 
ustanovení přímo vepsat. 

Městská část 
Praha 11 

211/1592 
P 

2. kolo 

V Předpisu je uvedeno, co je lokalita a blok. 
Co je pozemek, je obecně jasné. Není 
stanoveno, co je v Předpisu pojem "plocha", 
který se užívá v tomto odstavci. 

§7 
(2) N 

Termín plocha ve smyslu územního plánování je 
definována v §2 odst. 1. písm. g) Stavebního 
zákona. Definice v prováděcím předpisu ke 
stavebnímu zákonu je zbytná. 

Městská část 
Praha 3 

203/765 
P 

2. kolo 

Chybí popis jednoznačného způsobu, jakým 
má být veřejná vybavenost vymezena v 
územně plánovací dokumentaci. Pokud mají 
být plochy pro veřejnou vybavenost vymezeny 
jednoznačně, musí být v územně plánovací 
dokumentaci každá lokalita obsahující 
veřejnou vybavenost nejen textově popsána, 
ale i grafiky vymezena pomocí ploch, linií a 
bodů, jak navrhuje odst. 2. Pokud tomu tak 
nebude, pak pro veřejnou vybavenost chybí 
jednoznačně definovaná kategorie (barva) 
funkčního využití. 
 
Považujeme za nevhodné zahrnovat do 
definice veřejné vybavenosti a pozemky pro 
obchody, služby a pracovní příležitosti. Tyto 
druhy komerčně atraktivního využití území 
mohou v praxi bránit nutné ochraně ploch pro 
veřejné vybavení v pravém slova smyslu 
(pozemky sloužící pro vzdělávání, sociální a 
zdravotní služby, kulturu nebo veřejnou 
správu), a to zejména na pozemcích ve 
vlastnictví soukromých subjektů.  
 
Požadujeme doplnit (3) Zakotvení rezerv pro 
VV a pro veřejně prospěšné stavby nebo i 
jejich dodatečné vkládání do územního plánu 
mají za úkol zodpovědné orgány státní správy, 
pověření zastupitelé v daných oblastech 
(sociální problematika, školství, věda, kultura, 
doprava a infrastruktura apod.) samosprávy 
MHMP a městských částí. V odůvodněných 
případech ve veřejném zájmu se to týká i 
ploch na soukromých pozemcích. 

§8 N 

Neakceptováno. 
 
PSP nemohou určovat obsah UPD ani určovat 
procesy. Obsah UPD je dán vyhláškou č. 
500/2006 Sb. Procesy jsou určeny stavebním 
zákonem. Práce s VPS patří do územního plánu. 

Městská část 
Praha 9 

209/915 
P 

2. kolo 

Tento § je v textaci opět velmi vágně 
formulován a bude přispívat k velmi 
subjektivnímu výkladů nejen tvůrců 
projektových dokumentací k vydání 
jednotlivých povolení, ale i k subjektivnímu 
posuzování jednotlivých úředníků. 
 
Nikde není zmíněno, kdo se podílí na veřejné 
vybavenosti, zejména pak např. na 
vybudování školního areálu 
 
Tento paragraf však umožňuje pod pojem 
veřejné vybavení v odst. 1 a dále pozemky 
pro obchody, služby, pracovní příležitosti a 
podobně, začlenit např. i výrobní funkci. (toto 
plyne ze skutečnosti, že je dán dovětek 
"pracovní příležitosti a podobně". 

§8 BnV 

Smyslem ustanovení je územně plánovací 
dokumentaci umožnit v území zafixovat rezervu 
nejen pro občanskou vybavenost, ale i pro 
vybavenost komerční. Strach ze zaměnitelnosti 
těchto pojmů v konkrétním územním řízení je 
nedorozuměním. 
 
Pražské stavební předpisy nemohou ovšem 
zavést povinný příspěvek na veřejnou 
vybavenost, taková věc je zcela mimo zákonný 
rámec, ve kterém se nařízení pohybuje. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1478 
P 

2. kolo 

obecně jsou v pořádku, ale bez ÚPD nemají 
smysl §8 BnV Budou sloužit právě ÚPD. 

Městská část 
Praha - Dolní 
Měcholupy 

231/1369 
ZP 

2. kolo 

Veřejná vybavenost je definována velmi 
obecně. Nový stavební předpis je možností jak 
definovat odpovídající velikost školských 
zařízení, která je nutno zřídit při určitém počtu 
nových bytů a domů. Dle § 178 zák. Č. 

§8 BnV 

Bohužel není v kompetenci pražských 
stavebních předpisů. Iniciativu bychom rádi 
podpořili. Je však nutné ji zpracovat jinou 
formou. Do tohoto nařízení věcně nepatří. 
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561/2004Sb. - školského zákona je obec 
povinna zajistit podmínky pro plnění povinné 
školní docházky dětí s místem trvalého pobytu 
na jejím území. Žádný další předpis však již 
nestanoví za jakých podmínek mají zařízení 
pro předškolní a školní 
výchovu vznikat. Požadujeme, aby předpis 
jasně stanovil finanční vztah nově vzniklé 
obytné zástavby a tomu odpovídající potřeby 
zvýšené kapacity mateřských a základních 
škol. Možností může být vybírání poplatků ze 
zřízených bytových jednotek od investorů 
nebo písemná deklarace obce (v tomto 
případě hl. m. Prahy) o poskytnutí finančních 
prostředků na budování základní školy a 
školky. Jasně stanovené podmínky budou 
uvádět podíl investora na těchto investicích. 

Městská část 
Praha 19 

219/1168 
P 

2. kolo 

6. § 8 odst. - "veřejná vybavenost se v území 
vymezuje v plochách, liniích a bodech" je 
nejasné jak se vymezuje 

§8 BnV 
Ustanovení se využije v územním plánování. 
Obecný předpis nestanovuje v tomto ohledu 
podrobnější požadavky. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1272 
P 

2. kolo 
není jasný výraz "zařízení na sítích" §8 

c BnV 

formulaci §8 neobsahuje 
 
MČ Praha Lysolaje se vyjádřila ke staré verzi 
návrhu ze srpna 2013 namísto k upravené verzi 
z ledna 2014, která byla předmětem projednání. 

Městská část 
Praha 3 

203/766 
P 

2. kolo 
Připomínka shodná s 203/765 §9 BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1273 
P 

2. kolo 

tento § je zcela nesmyslný. V současnosti je 
mnoho krajinných území, které žádnou síť 
prostupnosti nemají. Kdo je bude budovat? 
Hlavní město? Majitelé pozemků? 

§9 BnV 

Požadavky se dle předmětu úpravy využijí při 
zpracování ÚPD, umísťování staveb a povolování 
staveb. Z Pražských stavebních předpisů 
nemůže vyplývat povinnost realizovat cestní síť, 
pokud tato nesouvisí s umístěním stavby, která 
by mohla prostupnost krajiny omezit. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1479 
P 

2. kolo 

obecně jsou v pořádku, ale bez ÚPD nemají 
smysl §9 BnV Budou sloužit právě ÚPD. 

Městská část 
Praha 19 

219/1169 
P 

2. kolo 

7. § 10 krajina - je nejasné, jak a kde mohou 
být plochy vymezeny, kdo je vymezí a zda a 
jak je ustanovení závazné 

§10 BnV 

Ustanovení se využije v územním plánování. 
Schválený územní plán je závazný. Formulaci 
"mohou" budou upraveny na "vymezují se" u 
odst. 1 až 3. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1480 
P 

2. kolo 

obecně jsou v pořádku, ale bez ÚPD nemají 
smysl §10 BnV Budou sloužit právě ÚPD. 

Městská část 
Praha 3 

203/767 
P 

2. kolo 

Požadujeme doplnit ". . . . podle krajinného 
charakteru, vegetačního krytu a podle 
schválených Zásad územního rozvoje . . . . 
HMP . . . musí . . . . ." 

§10 
(2) N 

Neakceptováno. Zásady územního rozvoje platí 
a je nutné se jimi řídit. Povinnost není zřizována 
PSP. 

Městská část 
Praha 3 

203/768 
P 

2. kolo 

Požadujeme slova "mohou být" nahradit 
slovem "jsou" 

§10 
(3) A 

Akceptováno částečně. Jsou lokality, kde vodní 
hladina není, tak přeci nelze napsat, že se musí 
vymezit. Namísto "mohou" bylo uvedeno "se 
vymezují". 

Městská část 
Praha 3 

203/769 
P 

2. kolo 

Požadujeme slova "mohou být" nahradit 
slovem "jsou" 

§10 
(4) A 

Akceptováno částečně. 
 
Namísto "mohou" bylo uvedeno "vymezují se". 

Městská část 
Praha - 
Kunratice 

236/1449 
P 

2. kolo 

je nutné toto ustanovení upřesnit, v současné 
podobě o ničem nevypovídá 

§10 
(4) N Nekonkrétní připomínka. 

Městská část 
Praha 20 

220/1208 
P 

2. kolo 

Připomínka: V předpisu chybí definice plochy. 
Jaký je rozdíl mezi plochou a lokalitou? 

§10 
(4) BnV Plochu definuje stavební zákon v ustanovení §2 

odst. 1 písm. g) 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1481 
ZP 

2. kolo 

požadujeme doplnit šířkové parametry 
veřejných prostorů cest - nezaplocených 
koridorů v krajině (obdobně jako u § 13-14) 

§10 
(5) N 

Není možné stanovit paušálně. V některých 
místech bude stačit úzká pěšina šířky 1 m, 
někde bude vhodnější širší průchod nebo 
průjezd. Rozměry by měly být stanoveny ÚPD. 

Městská část 
Praha 4 

204/1529 
P 

2. kolo 

„Pro zabezpečení potřeb pěší nebo cyklistické 
dopravy musí být zajištěna prostupnost 
krajinným územím sítí účelových cest mimo 
zastavěné území…“ V současnosti je mnoho 
krajinných území, které žádnou síť 
prostupnosti nemají. Kdo ji bude budovat? 

§10 
(5) BnV 

Předpis stanoví obecné požadavky a nemůže 
konkrétně udělovat úkoly a kompetence. To 
může pouze zákon. 
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Městská část 
Praha - Dolní 
Měcholupy 

231/1370 
ZP 

2. kolo 

Veřejná prostranství jsou poměrně přesně 
definována z hlediska urbanistického utváření, 
ale zcela opět chybí nástroj jakým by bylo 
možné definovat za jakých podmínek budou 
veřejná prostranství či veřejná zeleň 
realizována a následně udržována. Jak bude 
město podporovat vznik veřejné 
zeleně? Kdo ponese po realizaci finanční zátěž 
náročné údržby těchto prostranství? 
Požadujeme, aby předpis jasně stanovil 
finanční vztah nově vzniklé investiční zástavby 
a tomu odpovídajících veřejných prostranství a 
veřejné zeleně včetně mechanismu přechodu 
veřejných prostranství do správy města. Jasně 
stanovené podmínky budou uvádět podíl 
investora na těchto investicích a vzniklých 
provozních nákladech. Bez předem sepsané 
veřejnoprávní smlouvy mezi městem a 
investorem nebude možné na stavbu vydat 
územní rozhodnutí. 

§11 BnV 

Není v kompetenci pražských stavebních 
předpisů. Iniciativu bychom rádi podpořili. Je 
však nutné ji zpracovat jinou formou. Do tohoto 
nařízení věcně nepatří. 

Městská část 
Praha 2 

202/599 
P 

2. kolo 

§ 11 odst. 2) – pozemky nesmí být děleny tak, 
aby bylo vyloučeno jejich účelné využití – 
definice nebo způsob posuzování „účelného 
využití“ v nařízení chybí 

§11 
(2) BnV 

Pojem účelné využití není vhodné definovat, 
protože se tak může podařit pouze dalšími 
pojmy, které by vyžadovaly další definice. Je to 
obecný pojem. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1482 
ZP 

2. kolo 

není definován dostatečně, kde je hranice 
účelného využití? (v některých lokalitách vede 
dodatečné dělení parcel k výstavbě, která 
neodpovídá charakteru např. vilové čtvrti) 

§11 
(2) BnV 

Požadavek je stanoven obecně. Zde jde 
především o problém účelového oddělování 
úzkých pruhů pozemků jako nástroj manipulace 
ve správních řízeních. 

Městská část 
Praha 11 

211/1593 
P 

2. kolo 

V Předpisu by mělo být stanoveno, že 
pozemky by měly být děleny tak, aby každá 
oddělená část měla přímý přístup z veřejné 
komunikace. 

§11 
(2) BnV 

Požadavek je stanoven v §15 odst. 1. 
Ustanovení bylo upřesněno ve smyslu dalších 
připomínek. 

Městská část 
Praha 1 

201/548 
ZP 

2. kolo 

(3) Základní uliční prostor se vymezuje tak, 
aby byla zajištěna obsluha lokality a 
prostupnost územím zejména pro pěší a 
cyklistický pohyb. Ulice a cesty se přednostně 
navzájem propojují. (na území MČ Pl 
nemožné) 

§11 
(3) BnV 

Ustanovení se uplatňuje především při zakládání 
nových ulic. Stavební předpisy nelze uplatnit 
retroaktivně. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1274 
P 

2. kolo 

" ....prostupnost pro pěší a cyklistický pohyb." 
Na automobilový provoz se zapomnělo? 

§11 
(3) BnV 

Automobilový pohyb je obsažen v pojmu 
obsluha. U prostupnosti se jedná o jiný 
požadavek - vybrané úseky neprůjezdné pro 
automobilovou dopravu jsou naopak často pro 
zklidnění území žádoucí. 

Městská část 
Praha 1 

201/549 
ZP 

2. kolo 

(4) Podél vodních toků se v zastavitelném 
území zpravidla zřizují nábřeží, parkově 
upravené plochy nebo jiná veřejná 
prostranství. Podél Vltavy a Berounky a 
významných 
přítoku na území hl.m. Prahy musí být zajištěn 
volný průchod. 
 
Toto je nutno zajistit vhodným nástrojem v 
rámci ÚP, například jako "veřejně prospěšná 
stavba". Na území MČ Pl nemožné. Chybí zde 
vztah těchto ustanovení ke stabilizovanému 
území. 

§11 
(4) BnV 

Ustanovení předpisu se mimo jiné využíji i při 
zpracování územně plánovací dokumentace. Jde 
primárně o umisťování nových staveb, předpis 
nemůže ukládat povinnosti např. městské části 
k realizaci nábřeží. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1275 
P 

2. kolo 

co znamená "průchod" podle Vltavy a 
Berounky? 

§11 
(4) BnV 

Formulace byla upravena tak, aby bylo zřejmé, 
že se jedná o rekreaci, tj. především o pěší 
průchod. 

Městská část 
Praha 5 

205/848 
P 

2. kolo 

§ 11 Obecné zásady vymezování pozemků a 
veřejných prostranství 
(4) Podél vodních toků se v zastavitelném 
území zpravidla zřizují nábřeží, parkově 
upravené plochy nebo jiná veřejná 
prostranství. Podél Vltavy a Berounky musí 
být zajištěn volný průchod. 
 
Připomínka: nedostatečně definovaný „volný 
průchod podél toků“ 

§11 
(4) A 

Bylo doplněno: volný průchod pro rekreaci. 
Požadavek musí zůstat obecný. Konkrétní 
naplnění je na územním plánu. 

Městská část 
Praha 3 

203/770 
P 

2. kolo 

Požadujeme doplnit "Podél Vltavy, Berounky a 
Botiče musí být zajištěn volný průchod". 
Vymožení takového požadavku musí být 
podpořeno dostatečným nástrojem, nejlépe 
veřejně prospěšnou stavbou, stavební 
uzávěrou, vyhlášením chráněné oblasti či 
podobně. 

§11 
(4) N 

Neakceptováno. 
 
U Botiče bychom si volný průchod také přáli, 
nicméně nelze direktivně nařídit po celém toku, 
který prochází zastavěným územím a kde 
stavby sahají doslova po břeh. Nutné konkrétně 
řešit v územním plánu. 
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Městská část 
Praha 7 

207/861 
P 

2. kolo 

v § 12 uliční čára - pokud nebude vymezen 
uliční prostor v územním plánu, může být 
vymezen regulačním plánem. Je nutné přesně 
definovat uliční prostor, resp. pojem uliční 
čára. Je to velmi důležité, neboť následně na 
definici uličního prostoru navazují další 
ustanovení. 

§12 BnV Uliční prostranství je definováno v pojmech. 

Městská část 
Praha 1 

201/550 
ZP 

2. kolo 

(1) Uliční čára vymezuje v zastavitelném 
území hranici základního uličního prostoru a 
bloku. Bloky se rozlišují na stavební, jež jsou 
určené převážně k zastavění budovami, a 
nestavební, jež jsou určené převážně k 
nestavebním účelům. 
 
V současnosti je rozpor mezi uliční čárou a 
platným ÚP. Není zde jasný vztah těchto 
ustanovení ke stabilizovanému území. 

§12 
(1) BnV 

Ustanovení není v rozporu se stávajícím 
územním plánem. Stávající územní plán s 
termínem uliční čára nepracuje. 

Městská část 
Praha - Libuš 

233/1408 
P 

2. kolo 

V souvislosti s rozvíjející se stavební činností 
nejen v okrajových částech města je 
důležitým prvkem umisťování nových staveb 
ve stávající zástavbě. Nekoncepčním řešením 
tak mnohdy dochází k rozbíjení základního 
uličního prostoru v typické zástavbě, kdy 
vznikají např. v historickém jádru obce nové 
stavby, které nerespektují stávající uliční a 
stavební čáru, jejíž určení a dodržení nebylo 
stávajícími předpisy požadováno. Dochází tak 
k devastaci území, které má svou hodnotu 
zejména s ohledem na charakter stávající 
zástavby a nepřiměřenými zásahy tak dochází 
ke vzniku proluk nebo uskočených budov 
mimo hranici stávajících uličních a stavebních 
čar. Z tohoto důvodu navrhujeme  
§12 odst. 1 doplnit o " V zastavitelném území 
v uličním prostoru s převažujícím dodržením 
uliční čáry stávající zástavby se nové stavby 
umisťují tak, aby byla přednostně 
respektována stávající uliční a stavební čára." 

§12 
(1) BnV K tomu slouží § 18, který v podstatě toto říká. 

Městská část 
Praha 19 

219/1170 
P 

2. kolo 

8. § 13 urbanistické typy ulic - bude nějaký 
registr stávajících ulic, ve kterém bude možné 
příslušnou ulici vyhledat a nově vzniklou ulici 
zapsat? 

§13 BnV Bude určovat územně plánovací dokumentace. 

Městská část 
Praha - 
Kunratice 

236/1450 
P 

2. kolo 

chybí vazba na zákon o pozemních 
komunikacích §13 BnV 

Jednotlivé typy ulic jsou vymezeny primárně na 
základě jejich významu v urbanistické struktuře 
a prostorových parametrů uličního profilu. 
Navržená systematizace do určité míry 
koresponduje s dopravním významem 
komunikací kategorizovaných dle zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále „zákon o 
pozemních komunikacích“) (dopravně 
významnější komunikace zpravidla odpovídají 
širším a urbanisticky významnějším uličním 
prostorům), tato korelace ale neplatí absolutně. 
Například městská třída může nabývat podoby 
ulice s vyšší intenzitou dopravy i pěší nákupní 
ulice, přitom prostorové parametry uličního 
profilu nemusí být významně odlišné. 
 
Konkrétní uspořádání dopravního řešení se v 
čase mění, závisí na vedení tras hromadné 
dopravy, intenzitách provozu nebo širších 
dopravních vazbách. Naproti tomu ulice jako 
celek ve svém urbanistickém významu a 
prostorovém vymezení 
reprezentuje nejdlouhodobější prvek městské 
struktury s životností v řádu stovek let. 
Vymezení základního uličního prostoru tak 
determinuje organizaci a charakter prostředí v 
dlouhodobém horizontu bez ohledu na dílčí 
změny v uspořádání uličního profilu. 
 
Pro srovnání je na místě uvést, že vyhláška č. 
501/2006 Sb. stanovuje minimální šířky 8 m pro 
rodinné domy a 12,5 m pro bytové domy. 
Takové vymezení je z hlediska plánování v Praze 
nedostatečné, především je ale nevhodné tím, 
že vztahuje šířku uličních profilů k vybraným 
typům rezidenční výstavby. Parametry 
základního uličního prostoru mají dlouhodobější 
platnost než konkrétní forma zástavby. 
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Vzhledem k současným typům zástavby je navíc 
rozlišení v návaznosti na rodinné a bytové domy 
problematické (v zástavbě rodinných domů lze 
často dosáhnout vyšší rezidenční hustoty - a tím 
i vyšší dopravní zátěže - než v zástavbě domů 
bytových). Stanovená šířka je minimální a 
logicky tak negarantuje možnost využití všech 
typů dopravního uspořádání. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1483 
ZP 

2. kolo 

chybí šířka 6,5 m pro jednosměrné ulice – 
obytné §13 N 

Neakceptováno. 
 
§ 13 stanovuje urbanistické typy ulic. Rozměry 
jsou stanoveny v § 14. 
 
Jednotlivé typy ulic jsou vymezeny primárně na 
základě jejich významu v urbanistické struktuře 
a prostorových parametrů uličního profilu. 
Navržená systematizace do určité míry 
koresponduje s dopravním významem 
komunikací kategorizovaných dle zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále „zákon o 
pozemních komunikacích“) (dopravně 
významnější komunikace zpravidla odpovídají 
širším a urbanisticky významnějším uličním 
prostorům), tato korelace ale neplatí absolutně. 
Například městská třída může nabývat podoby 
ulice s vyšší intenzitou dopravy i pěší nákupní 
ulice, přitom prostorové parametry uličního 
profilu nemusí být významně odlišné. Konkrétní 
uspořádání dopravního řešení se v čase mění, 
závisí na vedení tras hromadné dopravy, 
intenzitách provozu nebo širších dopravních 
vazbách. Naproti tomu ulice jako celek ve svém 
urbanistickém významu a prostorovém 
vymezení reprezentuje nejdlouhodobější prvek 
městské struktury s životností v řádu stovek let. 
Vymezení základního uličního prostoru tak 
determinuje organizaci a charakter prostředí v 
dlouhodobém horizontu bez ohledu na dílčí 
změny v uspořádání uličního profilu. 

Městská část 
Praha 10 

210/1002 
P 

2. kolo 

kdo stanoví jednotlivé typy ulic, čí názor je 
rozhodující při sporu, o jaký typ ulice se 
jedná: projektanta, stavebního úřadu, odboru 
stavebního a územního plánu MHMP… 

§13 BnV 

Pražské stavební předpisy jsou prováděcím 
předpisem ke stavebnímu zákonu a nemohou 
stanovovat kompetence a úkoly, kdo má co 
činit. Definují pouze obecné požadavky na 
využívání území a na stavby. 

Městská část 
Praha 11 

211/1594 
P 

2. kolo 

§13 a 14 
Typy ulic a jejich předepsaná šířka by měly 
být v souladu s §12 zákona Č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích a ČSN 73 6110 
Projektování místních komunikací. 
 
Ve vzájemném vztahu by měl být vyjasněn 
pojem "ulice" v Předpisu a "komunikace" v 
zákoně. 
 
Citace § 12 zákona č. 13/1997 Sb.: 
(1) Součástmi dálnice, silnice a místní 
komunikace jsou 
a) všechny konstrukční vrstvy vozovek a 
krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné 
pruhy, 
včetně zastávkových pruhů linkové osobní 
dopravy, 
b) mostní objekty (nadjezdy), po nichž je 
komunikace vedena, včetně chodníků, 
revizních zařízení, ochranných štítů a sítí na 
nich, strojní vybavení sklopných mostů, 
ledolamy, propustky, lávky pro chodce nebo 
cyklisty, 
c) tunely, galérie, opěrné, zárubni, obkladní a 
parapetní zdi, tarasy, násypy a svahy, dělicí 
pásy, příkopy a ostatní povrchová 
odvodňovací zařízení, silniční pomocné 
pozemky, 
d) svislé dopravní značky, zábradlí, odrazníky, 
svodidla, pružidla, směrové sloupky, dopravní 
knoflíky, staničníky, mezníky, vodorovná 
dopravní značení, dopravní ostrůvky, odrazné 
a vodicí proužky a zpomalovací prahy, 
e) únikové zóny, protihlukové stěny a 
protihlukové valy, pokud jsou umístěny na 
silničním pozemku. 

§13 BnV 

Vztah je vyjasněn - viz důvodová zpráva: 
 
Jednotlivé typy ulic jsou vymezeny primárně na 
základě jejich významu v urbanistické struktuře 
a prostorových parametrů uličního profilu. 
Navržená systematizace do určité míry 
koresponduje s dopravním významem 
komunikací kategorizovaných dle zákona o 
pozemních komunikacích (dopravně 
významnější komunikace zpravidla odpovídají 
širším a urbanisticky významnějším uličním 
prostorům), tato korelace ale neplatí absolutně. 
Například městská třída může nabývat podoby 
ulice s vyšší intenzitou dopravy i pěší nákupní 
ulice, přitom prostorové parametry uličního 
profilu nemusí být významně odlišné, jak je 
patrné například na Národní třídě nebo v ulici Na 
Poříčí. Uliční profil zůstává, zatímco využití 
komunikacemi se mění nejen v čase, ale i v 
samotné ulici. 
 
Konkrétní uspořádání dopravního řešení se v 
čase mění, závisí na vedení tras hromadné 
dopravy, intenzitách provozu nebo širších 
dopravních vazbách. Naproti tomu ulice jako 
celek ve svém urbanistickém významu a 
prostorovém vymezení reprezentuje nejstálejší 
prvek městské struktury s životností v řádu 
stovek let. Vymezení základního uličního 
prostoru tak determinuje organizaci a charakter 
prostředí v dlouhodobém horizontu bez ohledu 
na dílčí změny v uspořádání uličního profilu. 
 
Pro srovnání je na místě uvést, že vyhláška č. 
501/2006 Sb. stanovuje minimální šířky 8 m pro 
rodinné domy a 12,5 m pro bytové domy. 
Takové vymezení je z hlediska plánování v Praze 
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(2) Jestliže je konstrukce vozovky uložena 
přímo na konstrukci jiné stavby (vodního díla, 
metra, haly, garáží), patří mezi součásti pouze 
tato vozovka. 
(3) Kanalizace, včetně úprav k odvádění vody, 
lapolů a sedimentačních nádrží, je součástí 
dálnice, silnice nebo místní komunikace jen 
tehdy, slouží-li výlučně k odvádění 
povrchových vod z této komunikace. V 
ostatních případech je součástí pouze dešťová 
vpusť s šachtou a přípojkou do kanalizačního 
řádu. 
(4) Pokud nejsou samostatnými místními 
komunikacemi, jsou součástmi místních 
komunikací též přilehlé chodníky, chodníky 
pod podloubími, veřejná parkoviště a 
obratiště, podchody a zařízeni pro zajištění a 
zabezpečení přechodů pro chodce. 
(5) Odpočívka je stavebně a provozně 
vymezená plocha dálnice, silnice nebo místní 
komunikace určená k bezúplatnému stání 
silničního motorového vozidla na dobu 
potřebnou pro zajištění bezpečností a 
plynulosti silničního provozu a k odpočinku 
uživatelů, popřípadě k jejich občerstvení a k 
doplnění pohonných hmot. 
(6) Veřejné parkoviště je stavebně a provozně 
vymezená plocha místní nebo účelové 
komunikace anebo' samostatná místní nebo 
účelová komunikace určená ke stání silničního 
motorového vozidla. 
(7) Jízdní pruh nebo pás pro cyklisty je 
součástí té pozemní komunikace, na jejímž 
tělese je umístěn. Samostatná stezka pro 
cyklisty je podle své povahy a umístění bud' 
místní 
komunikací IV. třídy, nebo účelovou 
komunikací. 

nedostatečné, především je ale nevhodné tím, 
že vztahuje šířku uličních profilů k vybraným 
typům rezidenční výstavby. Parametry 
základního uličního prostoru mají dlouhodobější 
platnost než konkrétní forma zástavby. 
Vzhledem k současným typům zástavby je navíc 
rozlišení v návaznosti na rodinné a bytové domy 
problematické (v zástavbě rodinných domů lze 
často dosáhnout vyšší rezidenční hustoty - a tím 
i vyšší dopravní zátěže - než v zástavbě domů 
bytových). Stanovená šířka je minimální a 
logicky tak negarantuje možnost využití všech 
typů dopravního uspořádání. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1484 
P 

2. kolo 
považujeme za důležité §14 BnV Ano. IPR § 14 také považuje za důležitý. 

Městská část 
Praha - Dubeč 

240/1514 
P 

2. kolo 

Při zcela nové parcelaci lze považovat 
stanovené šířky za vyhovující. Nicméně tyto 
limity může být problematické splnit nejen u 
stávajících ulic (s čímž návrh počítá), ale také 
při vzniku nových ulic v místech s rozdrobenou 
vlastnickou strukturou, jako jsou např. 
zahrady a zahrádkářské oblasti, kde může být 
technicky nemožné rozšíření obslužných 
komunikací na požadovaných 8 m.  
 
Konkrétní příklad z MČ: v zahrádkářské oblasti 
Slatiny při ul. V Křížkách je do budoucna 
počítáno se zástavbou RD. Považujeme však 
za žádoucí, aby byla realizována stávajícími 
vlastníky pozemků a nemuselo před tím dojít k 
necitlivé reparcelizaci, výkupům a sanaci 
tohoto území třetí stranou, jak navrhovaly 
některé dřívější verze urbanistické studie VRÚ. 
Jako logické řešení se nabízí rozšíření 
stávajících obslužných komunikací (o stávající 
šířce cca 4-5 m) na ulice, avšak rozšíření na 
plnou šířku 8 m může být problematické. 
 
Navrhujeme proto v § 14 doplnit poslední větu 
následujícím způsobem: 
 
„Při změnách nebo prodloužení stávajících ulic 
nebo příjezdových komunikací se postupuje 
přiměřeně podmínkám v území“ 

§14 N 

Neakceptováno. 
 
§ 14 již obsahuje formulaci: "při změnách 
stávajících ulic se postupuje přiměřeně 
podmínkám území". Toto pravidlo nelze 
vztahovat na nové ulice. 

Městská část 
Praha - 
Kunratice 

236/1451 
P 

2. kolo 

chybí vazba na zákon o pozemních 
komunikacích §14 BnV 

Jednotlivé typy ulic jsou vymezeny primárně na 
základě jejich významu v urbanistické struktuře 
a prostorových parametrů uličního profilu. 
Navržená systematizace do určité míry 
koresponduje s dopravním významem 
komunikací kategorizovaných dle zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále „zákon o 
pozemních komunikacích“) (dopravně 
významnější komunikace zpravidla odpovídají 
širším a urbanisticky významnějším uličním 
prostorům), tato korelace ale neplatí absolutně. 
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Například městská třída může nabývat podoby 
ulice s vyšší intenzitou dopravy i pěší nákupní 
ulice, přitom prostorové parametry uličního 
profilu nemusí být významně odlišné. 
 
Konkrétní uspořádání dopravního řešení se v 
čase mění, závisí na vedení tras hromadné 
dopravy, intenzitách provozu nebo širších 
dopravních vazbách. Naproti tomu ulice jako 
celek ve svém urbanistickém významu a 
prostorovém vymezení 
reprezentuje nejdlouhodobější prvek městské 
struktury s životností v řádu stovek let. 
Vymezení základního uličního prostoru tak 
determinuje organizaci a charakter prostředí v 
dlouhodobém horizontu bez ohledu na dílčí 
změny v uspořádání uličního profilu. 
 
Pro srovnání je na místě uvést, že vyhláška č. 
501/2006 Sb. stanovuje minimální šířky 8 m pro 
rodinné domy a 12,5 m pro bytové domy. 
Takové vymezení je z hlediska plánování v Praze 
nedostatečné, především je ale nevhodné tím, 
že vztahuje šířku uličních profilů k vybraným 
typům rezidenční výstavby. Parametry 
základního uličního prostoru mají dlouhodobější 
platnost než konkrétní forma zástavby. 
Vzhledem k současným typům zástavby je navíc 
rozlišení v návaznosti na rodinné a bytové domy 
problematické (v zástavbě rodinných domů lze 
často dosáhnout vyšší rezidenční hustoty - a tím 
i vyšší dopravní zátěže - než v zástavbě domů 
bytových). Stanovená šířka je minimální a 
logicky tak negarantuje možnost využití všech 
typů dopravního uspořádání. 

Městská část 
Praha 4 

204/1530 
P 

2. kolo 

Šířky uličních profilů jsou určeny autoritativně, 
bez ohledu na počet jízdních pruhů, 
cyklistických a pěších spojení (dopravní 
zatížení, parkování, pěší a cyklistická 
frekvence) 

§14 BnV 

Šířky jsou obecné. Jednotlivé typy ulic jsou 
vymezeny primárně na základě jejich významu 
v urbanistické struktuře a prostorových 
parametrů uličního profilu. Navržená 
systematizace do určité míry koresponduje s 
dopravním významem komunikací 
kategorizovaných dle zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále „zákon o pozemních 
komunikacích“) (dopravně významnější 
komunikace zpravidla odpovídají širším a 
urbanisticky významnějším uličním prostorům), 
tato korelace ale neplatí absolutně. Například 
městská třída může nabývat podoby ulice s 
vyšší intenzitou dopravy i pěší nákupní ulice, 
přitom prostorové parametry uličního profilu 
nemusí být významně odlišné. Konkrétní 
uspořádání dopravního řešení se v čase mění, 
závisí na vedení tras hromadné dopravy, 
intenzitách provozu nebo širších dopravních 
vazbách. Naproti tomu ulice jako celek ve svém 
urbanistickém významu a prostorovém 
vymezení reprezentuje nejdlouhodobější prvek 
městské struktury s životností v řádu stovek let. 
Vymezení základního uličního prostoru tak 
determinuje organizaci a charakter prostředí v 
dlouhodobém horizontu bez ohledu na dílčí 
změny v uspořádání uličního profilu. 
 
Pro srovnání je na místě uvést, že vyhláška č. 
501/2006 Sb. stanovuje minimální šířky 8 m pro 
rodinné domy a 12,5 m pro bytové domy. 
Takové vymezení je z hlediska plánování v Praze 
nedostatečné, především je ale nevhodné tím, 
že vztahuje šířku uličních profilů k vybraným 
typům rezidenční výstavby. Parametry 
základního uličního prostoru mají dlouhodobější 
platnost než konkrétní forma zástavby. 
Vzhledem k současným typům zástavby je navíc 
rozlišení v návaznosti na rodinné a bytové domy 
problematické (v zástavbě rodinných domů lze 
často dosáhnout vyšší rezidenční hustoty - a tím 
i vyšší dopravní zátěže - než v zástavbě domů 
bytových). Stanovená šířka je minimální a 
logicky tak negarantuje možnost využití všech 
typů dopravního uspořádání. 

Městská část 223/1276 uvádí"....zpravidla zřizuje chodník", Proč není §14 BnV MČ se vyjádřila ke starší verzi návrhu. 
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Praha - 
Lysolaje 

P 
2. kolo 

mandatorně určeno, že chodník se zřizuje 
vždy? 

(2) Projednávaný §14 nemá odst. 2 
 
Chodník se běžně zřizuje podél uliční čáry, 
výjimkou jsou specifické typy zástavby, jako 
např. historická vesnická jádra, kde je 
uspořádání pěších komunikací na návsích 
tradičně radiální. Chodník se také nerealizuje 
např. v obytných ulicích, kde je navržen 
smíšený provoz automobilů a pěších v celém 
profilu vozovky. 

Městská část 
Praha - 
Koloděje 

227/1336 
P 

2. kolo 

§ 14 Standard veřejných prostranství 
osvětlení – problematiku provázat s postojem 
města při řešení vlastnictví a provozování VO 

§14 
(3) BnV 

Nekonkrétní připomínka. Požadavky na VO jsou 
stanoveny obecně. Není v kompetenci tohoto 
nařízení upravovat další požadavky. 

Městská část 
Praha - 
Koloděje 

227/1337 
P 

2. kolo 

stromořadí – problematiku provázat s 
postojem a požadavky TSK (správa, 
údržba…); příloha č. 1 – striktní stanovení 
Výsadbového prostoru, Kořenového prostoru a 
Min. vzdáleností od inženýrských sítí s 
vědomím stávající situace v ulicích města 
bude paradoxně znamenat, že přes velký 
důraz v PSP na výsadbu stromů/zeleně bude 
tento dokument největší překážkou – 
uplatnění zejména ze strany TSK a všech 
správců sítí (děje se již dnes) a současně 
velmi účinný nástroj pro účelový a šikanózní 
odpor při schvalovacích procesech 

§14 
(4) 

př.:1.
1 

BnV Nekonkrétní připomínka. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1485 
P 

2. kolo 

požadavek na to, aby zastavitelný pozemek 
byl napojen na uliční prostor je důležitý §15 BnV Ano. 

Městská část 
Praha 19 

219/1171 
P 

2. kolo 

9. § 15 dělení a scelování pozemků musí 
odpovídat vedení uliční čáry - jak? §15 BnV 

V ustanovení předpis nově vyžaduje při dělení a 
scelování pozemků respektovat vedení uliční 
čáry, a to jak při dělení a scelování pozemků 
(dochází-li k dělení pozemků, musí být 
rozděleny podél uliční čáry a zároveň nemohou 
být přes uliční čáru sceleny), tak při umisťování 
budov (budovu lze umístit jen tehdy, je-li 
pozemek rozdělen podél uliční čáry na pozemek 
základního uličního prostoru a stavební pozemek 
- viz §16). Smyslem ustanovení je zajistit 
podmínky pro to, aby vlastnická struktura města 
odpovídala jeho urbanistické struktuře. 

Městská část 
Praha 2 

202/600 
P 

2. kolo 

§ 15 odst. 1) - pozemky určené k zastavění se 
vymezují tak, aby k nim byl zajištěn přístup ze 
základního uličního prostoru. Je zajištěním 
přístupu myšleno přímé sousedství základního 
uličního prostoru a pozemku určeného k 
zastavění? Lze tohoto ustanovení dále využít k 
regulaci zastavitelnosti rezidenčních 
vnitrobloků, neboť k nim často není zajištěn 
přímý přístup ze základního uličního prostoru? 
Požadujeme toto ustanovení dopracovat s 
možností návaznosti na vybrané typy lokalit. 

§15 
(1) N 

Aby byl splněn tento požadavek, nemusí 
pozemek nezbytně sousedit přímo se základním 
uličním prostorem, musí z něj ale vždy být k 
pozemku zajištěn přístup. Povinnost, aby 
pozemek přímo sousedil se základním uličním 
prostorem je v řadě případů neopodstatněná - 
např. v areálech. 
 
K regulaci zástavby vnitrobloků lze využít 
ustanovení §§ 17 a 18 (stavební čára). 

Městská část 
Praha 3 

203/771 
P 

2. kolo 

Požadujeme doplnit ". . . nebo územního 
plánu, územní studie či regulačního plánu." 

§15 
(2) N 

Neakceptováno.  
 
Odst. 2 byl na základě připomínky MMR celý 
vypuštěn. 

Městská část 
Praha 2 

202/602 
P 

2. kolo 

§ 15 odst. 3) - Dělení a scelování pozemků 
musí odpovídat vedení uliční čáry. Nařízení by 
mělo přesněji stanovit, kterých pozemků se 
toto ustanovení týká 

§15 
(3) BnV 

V ustanovení předpis nově vyžaduje při dělení a 
scelování pozemků respektovat vedení uliční 
čáry, a to jak při dělení a scelování pozemků 
(dochází-li k dělení pozemků, musí být 
rozděleny podél uliční čáry a zároveň nemohou 
být přes uliční čáru sceleny), tak při umisťování 
budov (budovu lze umístit jen tehdy, je-li 
pozemek rozdělen podél uliční čáry na pozemek 
základního uličního prostoru a stavební 
pozemek. Smyslem ustanovení je zajistit 
podmínky pro to, aby vlastnická struktura města 
odpovídala jeho urbanistické struktuře. 
Vymezená struktura veřejných prostranství tak 
bude propsána do vymezení pozemků v lokalitě. 

Městská část 
Praha 20 

220/1209 
P 

2. kolo 

Připomínka: 
Požadujeme pro stabilizované území doplnit 
regulaci maximální zastavěné plochy pozemku 
rodinného domu a městského rodinného 
domu, a to z důvodů ochrany pohody bydlení 
a zachování ploch soukromé zeleně. 

§16 N 

Neakceptováno. 
 
Zastavěnost pozemků je parametr, který se 
mění s ohledem na charakter zástavby, a to 
velmi významně. Od až stoprocentní 
zastavěnosti v centrální části města po nízkou 
zastavěnost ve specifických oblastech vilového 
charakteru s rozlehlými pozemky. Nelze 
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paušálně stanovit jednu hodnotu pro celé 
správní území města. Ustanovení § 16 odst. 1 
vyžaduje zohlednit při umisťování staveb 
charakter okolní zástavby včetně půdorysných 
rozměrů okolních staveb. 

Městská část 
Praha 1 

201/551 
ZP 

2. kolo 

(6) Stavby zařízení staveniště, které slouží pro 
účely provádění staveb nebo udržovacích 
prací, musí být umisťovány a povolovány 
pouze jako dočasné. 
(7) V záplavových územích, vyjma 
záplavových území chráněných, musí být 
stavby umístěny tak, aby co nejméně zhoršily 
průtokové a odtokové poměry. 
 
(8) V pražské památkové rezervaci a zóně (č. 
66/1971 Sb.) se nesmějí umísťovat dočasné 
stavby, které by toto území mohly znehodnotit 
svým architektonickým ztvárněním, 
objemovými parametry, účinky provozu 
(užívání) a použitými materiály, 
s výjimkou dle § 16 bod 6, a to po dobu 
provádění stavby, pro kterou bylo zařízení 
staveniště zřízeno. (volně viz stávající čl. 4 vč. 
26/1999 Sb.) 

§16 N 

Neakceptováno. 
 
Ustanovení týkající se povodní vzniklo na 
základě širšího konsenzu s Odborem životního 
prostředí MHMP a Odborem městské zeleně 
MHMP. Zhoršení odtokových poměrů nevychází 
čistě matematicky z objemu stavby, ale 
především ze způsobu umístění, orientace atd. 
 
Ustanovení týkající se umisťování dočasných 
staveb bylo oproti dosavadní právní úpravě 
vypuštěno s ohledem na změnu navazující 
legislativy, která stírá rozdíl mezi trvalou a 
dočasnou stavbou (stavba, která je svým 
charakterem trvalá, musí být umisťována jako 
dočasná, není-li součástí pozemku). Navíc 
vzhledem ke změnám ve stavebním zákoně toto 
ustanovení v zásadě znemožňuje např. i 
realizaci dočasného koncertního podia. V 
památkové rezervaci posuzuje umisťované 
stavby dotčený orgán památkové péče (odbor 
památkové péče MHMP) v řízení o žádosti v 
procesu vydání závazného stanoviska, ve 
kterém je význam památkové rezervace 
zohledněn. 

Městská část 
Praha - 
Kunratice 

236/1452 
P 

2. kolo 

bylo by velmi vhodné uvést, co se rozumí 
okolními stavbami, t.j. uvést konkrétní 
vzdálenost 

§16 
(1) BnV 

Takový údaj nelze paušálně pro celé město 
stanovit - odvíjí se od typu zástavby, uspořádání 
uliční sítě, velikosti staveb atp. 

Městská část 
Praha 3 

203/772 
P 

2. kolo 

Požadujeme doplnit ". . . Při umísťování staveb 
se musí vycházet z územního plánu, obecně 
uznávaných urbanistických zásad a musí být 
přihlédnuto . . . ." 

§16 
(1) N 

Neakceptováno. 
 
Územně plánovací dokumentace je základní 
nástroj určující využití a uspořádání území a v 
řízení musí být posouzen soulad návrhu právě s 
ÚPD. To vyplývá přímo ze stavebního zákona. 
 
"Obecně platné urbanistické zásady" je volná 
formulace bez jasného výkladu. Návrh nařízení 
klíčové urbanistické zásady promítá přímo do 
jednotlivých ustanovení (např. ustanovení 
týkající se uliční čáry, stavební čáry, výškové 
regulace atd.) 

Městská část 
Praha 11 

211/1595 
P 

2. kolo 

Toto ustanovení je prakticky jediným v 
Předpisu, kde se stanoví požadavek na reakci 
nové stavby vůči stávajícímu prostředí. 
Předpis podporuje kompaktní město, tj. de 
facto 
"zahuštěni" zástavby. Zpracování projektu pro 
doplnění zástavby klade vysoké nároky na 
nový záměr z hlediska jeho začlenění do 
území. V Předpisu by požadavky na toto 
vhodné 
začlenění měly být uvedeny důrazně a ne 
pouze vágně a obecně, jak je tomu v tomto 
ustanovení. Stavební úřad by měl mít v 
novému Předpisu oporu, aby mohl požadovat 
stavbu nejen technicky možnou, ale i stavbu 
esteticky kvalitní a do území se hodící. 
 
Ustanovení nezohledňuje možnost negativního 
ovlivnění dosud nezastavěného sousedního 
pozemku. 

§16 
(1) BnV 

Požadavek na vztah novostavby k okolní 
zástavbě je definován na řadě míst - a to 
konkrétně. Především se jedná o umisťování 
staveb s ohledem na stavební čáru a výškovou 
hladinu. Ve stabilizovaných územích tyto vychází 
z charakteru okolní zástavby. 

Městská část 
Praha - Libuš 

233/1409 
P 

2. kolo 

V § 16 odst. 1 navrhujeme na konci nahradit 
tečku čárkou a doplnit o "a uliční a stavební 
čáře." 

§16 
(1) N 

Neakceptováno. 
 
Ustanovení hovoří obecně o vztahu zástavby k 
veřejným prostranstvím. Umisťování staveb s 
ohledem na uliční a stavební čáru řeší 
samostatné ustanovení. 

Městská část 
Praha 10 

210/1003 
P 

2. kolo 

odst.2 …nesmí být znemožněna zástavba 
sousedních pozemků dle pravomocného ÚR. 
Není-li vydáno pravomocné ÚR tato zásada 
neplatí? I v případě, že na sousedním 
pozemku není pravomocně umístěna stavba, 
neměla by být znemožněna potencionální 
zástavba sousedních pozemků 

§16 
(2) BnV Předpis neobsahuje popisované ustanovení. 
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Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1277 
P 

2. kolo 

jednoznačně navrhujeme, aby umístění staveb 
nebylo vázáno pouze s ohledem na vydané 
územní rozhodnutí na sousedních pozemcích, 
ale i s ohledem na možnou výstavbu na 
sousedních pozemcích, když na tuto není 
vydáno územní rozhodnutí! 

§16 
(2) BnV Předpis neobsahuje popisované ustanovení. 

Městská část 
Praha 14 

214/1052 
P 

2. kolo 

Text " ... umístěny na pozemku, jehož 
součástí je základní uliční prostor" nahradit: 
"... umístěny v základním uličním prostoru". 
 
Nutno předpokládat případy, kdy uliční čára 
bude sestávat i z úseků nepokrytých 
pozemkovou hranicí, tím by se pozemky 
částečně zasahující do zákl. ul. prostoru staly 
nezastavitelnými v celé své ploše. 

§16 
(2) N 

Neakceptováno. 
 
Popsaná situace je právě cílem ustanovení - viz 
odůvodnění: Budovu lze umístit jen tehdy, je-li 
pozemek rozdělen podél uliční čáry na pozemek 
uličního prostranství a stavební pozemek. 
Smyslem ustanovení je zajistit podmínky pro to, 
aby vlastnická struktura města odpovídala jeho 
urbanistické struktuře. Parcelace musí odpovídat 
vymezené struktuře veřejných prostranství. 

Městská část 
Praha 11 

211/1596 
P 

2. kolo 

Hranice pozemků nemusí vždy kopírovat 
hranice základního uličního prostoru, tj. 
pozemek s jedním parcelním číslem může být 
součástí jak základního uličního prostoru, tak 
součástí 
bloku. Většinou se jedná o soukromé 
pozemky, na nichž je veřejná komunikace. Z 
ustanovení vyplývá, že na takovémto 
pozemku by se nesmělo stavět. 

§16 
(2) BnV 

Popsaná situace je právě cílem ustanovení - viz 
odůvodnění: Budovu lze umístit jen tehdy, je-li 
pozemek rozdělen podél uliční čáry na pozemek 
základního uličního prostoru a stavební 
pozemek. Smyslem ustanovení je zajistit 
podmínky pro to, aby vlastnická struktura města 
odpovídala jeho urbanistické struktuře. 
Parcelace musí odpovídat vymezené struktuře 
veřejných prostranství. 

Městská část 
Praha 3 

203/773 
P 

2. kolo 

Požadavek "zohlednit zejména výškové úrovně 
podlaží" je nesrozumitelný. Doporučujeme jej 
nahradit (je-li to tak myšleno) např. 
požadavkem "navrhnout přízemí budov 
bezbariérově přístupné z uličního prostoru, s 
nebytovým využitím a tomu odpovídající 
zvětšenou světlou výškou tohoto nadzemního 
podlaží 3,5m" 

§16 
(3) BnV 

Smyslem ustanovení je zajistit přímou 
návaznost úrovní. Bezbariérového přístupu lze 
dosáhnout i rampou nebo výtahem. Ten je 
vyžadován vyhláškou 398/2009 Sb., toto 
pravidlo není návrhem nařízení nijak dotčeno, 
pouze je ve specifických případech vyžadováno 
ještě komfortnější řešení. 
 
Formulace byla upravena: 
 
(3) Na náměstích a městských třídách se 
budovy zpravidla umisťují tak, aby část jejich 
přízemí orientovaná do uličního prostranství na 
toto přímo výškově navazovala a byla využitelná 
pro obchod a služby. 

Městská část 
Praha - 
Kunratice 

236/1453 
P 

2. kolo 

chybí stanovení podmínek, za jakých se 
dočasné stavby umísťují 

§16 
(5) BnV 

Dočasné stavby se umisťují za stejných 
podmínek jako ostatní stavby. Vzhledem ke 
změnám navazující legislativy nemusí být z 
hlediska charakteru mezi trvalou a dočasnou 
stavbou žádný rozdíl. 

Městská část 
Praha - 
Kunratice 

236/1454 
P 

2. kolo 

ustanovení je velmi neurčité, neboť stavby v 
záplavových územích, ať jsou umístěny 
jakkoliv, průtokové a odtokové poměry 
každopádně zhorší (např. i lehké drátěné 
oplocení, na které se zachytávají vodou 
unášené předměty) 

§16 
(7) BnV 

Ustanovení vzniklo na základě širšího konsenzu 
s Odborem životního prostředí MHMP a Odborem 
městské zeleně MHMP. Zhoršení odtokových 
poměrů nevychází čistě matematicky z objemu 
stavby, ale především ze způsobu umístění, 
orientaci atd. 

Městská část 
Praha 3 

203/774 
P 

2. kolo 

Požadujeme stanovit, že "v záplavových 
územích bez protipovodňové ochrany není 
možné umísťovat stavby určené k bydlení." 

§16 
(7) N 

Neakceptováno. 
 
Předpis stanovuje pouze obecné technické 
požadavky na výstavbu. Pravidla pro konkrétní 
území stanovuje územně plánovací 
dokumentace. 

Městská část 
Praha 1 

201/552 
ZP 

2. kolo 

Chybí ustanovení, který orgán bude 
stanovovat stavební čáru, podle jakých 
pravidel tak bude činit a časové učení kdy tak 
bude činit. Tento náš návrh je možné využít 
od okamžiku schválení nového Územního 
plánu. 

§17 BnV 

Stavební čára je definována tímto předpisem. V 
území se určuje primárně územně plánovací 
dokumentací. Není-li tato zpracována, postupuje 
se podle §22 (dříve 18). 

Městská část 
Praha - 
Běchovice 

232/1381 
P 

2. kolo 

kdo bude určovat charakter stavební čáry v 
případě nové výstavby? §17 BnV 

Stavební čára je definována tímto předpisem. V 
území se určuje primárně územně plánovací 
dokumentací. Není-li tato zpracována, postupuje 
se podle §22 (dříve 18). 

Městská část 
Praha 7 

207/862 
P 

2. kolo 

Musí být jasně stanovená pravidla pro 
vymezení stavební čáry, nebude-li vymezená v 
ÚPD, má se podle § 17 vymezit. 

§17 BnV 

Stavební čára je definována tímto předpisem. V 
území se určuje primárně územně plánovací 
dokumentací. Není-li tato zpracována, postupuje 
se podle §22 (dříve 18). 

Městská část 
Praha 19 

219/1172 
P 

2. kolo 

10. § 17 - stavební čára bude někde 
vyznačená? V MP? §17 BnV 

Stavební čára je primárně součástí dílčích 
územně plánovacích dokumentací. Umisťování 
staveb podle stavební čáry stanovuje §22 (dříve 
18), a to i pro případ, kdy není k dispozici ÚPD, 
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kde by byla vymezena. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1486 
P 

2. kolo 
nemá smysl bez ÚPD (regulačního plánu) §17 BnV 

Stavební čára je primárně součástí dílčích 
územně plánovacích dokumentací. Umisťování 
staveb podle stavební čáry stanovuje §22 (dříve 
18), a to i pro případ, kdy není k dispozici ÚPD, 
kde by byla vymezena. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1278 
P 

2. kolo 

pojmy uvedené v tomto § by jednak měly být 
uvedené v § 2 a jednak jsou celkově velmi 
nejasné až zmatečné. To se týká zejména 
odst. (2), písm. b), odst. 3), písm a) a b).kde 
v bodech 2. je uvedena tatáž definice, atd. 

§17 BnV 

Odstavec 2 popisuje, jaké parametry 
předepisující charakter zástavby v sobě nese 
stavební čára. Jejich kombinací vzniká konkrétní 
typ stavební čáry. Proto je logické, že stavební 
čáry "uzavřená" i "otevřená" mají v definici v 
"bodě 2" shodný parametr, neboť se mezi sebou 
liší pouze parametrem rozsahu zastavění 
hranice zastavitelné části bloku. 

Městská část 
Praha 3 

203/775 
P 

2. kolo 

Požadujeme doplnit ". . . se zpravidla 
vymezuje v územním plánu, regulačním plánu 
či s přihlédnutím k územní studii stavební 
čárou." 

§17 
(1) N 

Neakceptováno. 
 
Stavební čára se skutečně využívá především v 
dílčí územně plánovací dokumentaci, případně v 
územní studii. Předpis ovšem počítá i se situací, 
kdy příslušná ÚPD nebude k dispozici a 
stanovuje v ustanovení §22 (dříve 18) pravidla 
pro umisťování staveb, pro případ, kdy stavební 
čára není stanovena. 

Městská část 
Praha - 
Slivenec 

230/1355 
P 

2. kolo 

to je docela nepochopitelná formulace – musí, 
může nebo nesmí být souvislé a úplné??? 

§17 
(2) 
b 

BnV 

Ustanovení definuje parametr, který stavební 
čára stanovuje. Zastavění tedy buď může, musí, 
nebo nesmí být souvislé. Podle konkrétní 
možnosti jsou pak definovány konkrétní typy 
stavebních čar - viz odstavec 3. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1487 
P 

2. kolo 

bylo by potřebné více definovat, co určuje 
uliční čáru, pokud není ÚPD §18 BnV 

Co vymezuje uliční čára vyplývá z § 12. Její 
vymezení v případě, že není vymezena v ÚPD 
popisuje §22 (dříve 18) odst. 1. Pro 
stabilizovaná území bude uliční čára vymezena v 
územně analytických podkladech. 

Městská část 
Praha 20 

220/1210 
P 

2. kolo 

Připomínka: V případě, že uliční ani stavební 
čára nebude vymezena v územně plánovací 
dokumentaci, má se odvodit. Není ale řešeno, 
jakým způsobem se bude odvozovat v případě 
rozvojového území, kde není územní studie. 
Obdobně není dořešeno určení stavební čáry, 
pokud není vymezena územním a regulačním 
plánem a neexistuje ani územní studie! Nelze 
předpokládat, že daná zástavba bude ideální, 
aby bylo možné vytýčit nějakou linii a 
považovat ji za nepřekročitelnou hranici 
zastavění. To vše zakládá velkou právní 
nejistotu. 

§18 BnV 

Co vymezuje uliční resp. stavební čára vyplývá z 
§ 12 a 21 (dříve 17). Její vymezení v případě, že 
není vymezena v ÚPD popisuje § 22 (dříve 18) 
odst. 1. Pro stabilizovaná území bude uliční čára 
vymezena v územně analytických podkladech. V 
rozvojových a transformačních územích se 
odvozuje z územní studie, popřípadě se 
vymezuje v dokumentaci pro vydání územního 
rozhodnutí. 

Městská část 
Praha 1 

201/553 
ZP 

2. kolo 

(1) Stavby se umisťují v souladu s uliční čarou 
a typem bloku dle § 12. Nejsou-li tyto 
vymezeny územním nebo regulačním plánem, 
platí, že: 
a) v území, kde je založen základní uliční 
prostor, se uliční čára a typ bloku odvozuje z 
územní studie nebo z existujících veřejných 
prostranství, s přihlédnutím k vyznačení 
základního uličního prostoru v územně 
analytických podkladech,  
 
(uliční čára bude jen v ÚAP nebo územní 
studii). Tento náš návrh je možné využít od 
okamžiku schválení nového Územního plánu. 

§18 
(1) BnV 

Uliční čára je definována tímto předpisem. V 
území se určuje primárně územně plánovací 
dokumentací. Není-li tato zpracována, postupuje 
se podle §22 (dříve 18). 

Městská část 
Praha 19 

219/1173 
P 

2. kolo 

ll. § 18 odst. 1 b - kdo zpracuje územní studii? 
Na základě čeho, kdo dá vstupní údaje, kdo ji 
zaplatí? 

§18 
(1) 
b 

BnV Územní studie se pořizuje podle §30 stavebního 
zákona. 

Městská část 
Praha - 
Koloděje 

227/1338 
P 

2. kolo 

§ 18 Umisťování staveb s ohledem na uliční 
čáru a stavební čáru 
Odst. 1) písm. b) v tomto případě doporučuji 
stanovit autoritu – jedině ÚRM, která 
odsouhlasí vhodnost územní či zastavovací 
studie, odkaz na autorizovaného architekta 
určitě nestačí!!!  

§18 
(1) 
b 

BnV 
Územní studie se pořizuje podle §30 stavebního 
zákona, proces nelze v prováděcím předpisem 
dále upřesňovat. 

Městská část 
Praha - Libuš 

233/1410 
P 

2. kolo 

V § 18 odst. 1 písm. b) nahradit na konci 
tečku čárkou a doplnit o " tam kde není 
zpracována územní studie, použije se jako 
základní vodítko uliční čáry převažující stav 
stávající zástavby." 

§18 
(1) 
b 

N 

Neakceptováno. 
 
Popisovanou situaci řeší odstavec 1 písm. a), 
nemá smysl ustanovení duplikovat. 

Městská část 211/1597 Ustanovení odkazuje na vypracování územní §18 BnV Územní studie se pořizuje podle §30 stavebního 
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Praha 11 P 
2. kolo 

studie. Z obsahu Předpisu není zřejmé, zda se 
jedná o územní studií ve smyslu stavebního 
zákona, která je vložena do evidence územně 
plánovací činnosti a je následně závazná, či 
územní studii, která je vytvořena pouze jako 
podklad k územnímu řízení. 

(1) 
b 

zákona. Pouze zaevidovaná územní studie se 
stává územně plánovacím podkladem, k němuž 
stavební úřad přihlíží při rozhodování v území. 

Městská část 
Praha 10 

210/1004 
P 

2. kolo 

V transformačním a rozvojovém území lze 
stavební čáru navrhnout v DÚR (situační 
výkres). Pro jak rozsáhlé území se stavební 
čára vymezuje? V případě vymezení např. pro 
celý blok žadatel není oprávněn určovat 
podmínky pro zastavění pozemků, které mu 
nepatří, v případě vymezení pouze pro vlastní 
pozemek nemá takové vymezení z 
urbanistického hlediska žádný smysl. Obdobně 
v případě navržení stavební čáry územní 
studií, kterou si nechá zpracovat jediný 
žadatel. Územní studie není závaznou územně 
plánovací dokumentací. 

§18 
(2) 
b 

BnV 

Územní studie není závazná, nicméně jedná se o 
neopomenutelný podklad pro rozhodování. 
 
V DÚR žadatel nestanovuje podmínky pro 
sousední pozemky, je ale jeho povinností 
zasadit stavbu do předpokládaného kontextu. 
Ustanovení se navíc často uplatní při 
projektování větších celků, kde je nezbytné 
prokázat splnění vybraných ustanovení předpisu 
ve vztahu k stavební čáře. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1279 
P 

2. kolo 

proč se zde najednou u souvislé blokové 
zástavy uvádí možnost přerušení v šířce 4m? 

§18 
(3) BnV 

Důvodem zavedení tohoto pravidla je umožnit 
vytvoření sekundární prostupnosti územím přes 
stavební bloky, přerušení by tedy mělo být v 
rámci uliční fronty výjimečnou záležitostí. 
Prostorový limit 4 m je zvolen tak, aby 
přerušení nenarušilo charakter uzavřené 
stavební čáry (větší mezery mezi zástavbou již 
mění charakter uliční fronty). 

Městská část 
Praha 4 

204/1531 
P 

2. kolo 

nelze souhlasit s navrženým řešením „z 
důvodu zajištění prostupnosti stavebního 
bloku lze přerušit zástavbu mezerou o 
maximální šířce 4m, nestanoví-li územní nebo 
regulační plán jinak„ 

§18 
(3) BnV 

Důvodem zavedení tohoto pravidla je umožnit 
vytvoření sekundární prostupnosti územím přes 
stavební bloky, přerušení by tedy mělo být v 
rámci uliční fronty výjimečnou záležitostí. 
Prostorový limit 4 m je zvolen tak, aby 
přerušení nenarušilo charakter uzavřené 
stavební čáry (větší mezery mezi zástavbou již 
mění charakter uliční fronty). 

Městská část 
Praha 5 

205/849 
P 

2. kolo 

§ 20 Prvky před stavební čarou 
Nestanoví-li územní nebo regulační plán jinak, 
stavební čáru mohou překročit: 
c) arkýře a vykonzolované části vyšších 
podlaží do vzdálenosti 1 m a balkony do 
vzdálenosti 1,5 m 
před stavební čáru za předpokladu, že jsou 
minimálně 4,2 m nad přilehlým terénem a 
jsou 
vzdáleny 2,5 m od sousední stavby. Tyto 
prvky mohou v součtu tvořit nejvýše jednu 
třetinu plochy 
fasády přilehlé k příslušné stavební čáře a u 
ulic užších než 12 m nesmí překročit uliční 
čáru, 
 
Připomínka: doporučujeme možnost výjimky z 
jednotlivých omezení 

§20 A Akceptováno. 

Městská část 
Praha - 
Koloděje 

227/1339 
P 

2. kolo 

§ 20 Prvky před stavební čarou 
Obecně mohou nastat drobné odchylky od 
podrobně nastavených limitů – doporučuji 
umožnit výjimku 

§20 A Akceptováno. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1488 
P 

2. kolo 
je pozitivní vymezení §20 BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha 10 

210/1005 
P 

2. kolo 

řeky.š mnoho čísel, nepřehledné, 
nesrozumitelné – patří spíš do regulačního 
plánu. Složitá kontrola. odst. 1 písm. d) 
vstupní části staveb:  
V případě blokové zástavby, kde uliční čára 
splývá se stavební čárou, není možné umístit 
zdůrazněný vstup, předsazené schody pro 
vyrovnání výškového rozdílu upraveného 
terénu a 1.NP. atd. 

§20 BnV 

Ustanovení stanovuje jednotný princip, lze 
předpokládat, že budou tato pravidla regulační 
plány v drtivé většině případů přejímat. Nelze 
umisťovat předsazený vstup za uliční čáru. 
Pokud stavební čára ustupuje od čáry uliční, 
předsazený vstup realizovat lze. 

Městská část 
Praha 14 

214/1053 
P 

2. kolo 

- Předsadit údaj o vzdáleností na začátek věty 
(nebo nahradit formulaci " ... zateplení budovy 
do vzdáleností 0,2 m," zněním " ... zateplení 
budovy - vše do vzdálenosti ..."). 
Navržená formulace je nejednoznačná. 
- Povolenou toleranci stanovit na 0,25 m. 

§20 
a A 

Akceptováno. 
 
Formulačně bylo upraveno ve smyslu 
připomínky, hodnota byla zvýšena. 

Městská část 
Praha 4 

204/1532 
P 

doplnit …dodatečné zateplení do vzdál. 0,2m, 
nezužují-li přilehlý chodník pod šířku 2m,… 

§20 
a A Akceptováno částečně.  
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2. kolo Bylo doplněno omezení zúžení pod 1,5 m. 

Městská část 
Praha 11 

211/1598 
P 

2. kolo 

Pro tloušťku dodatečného zateplení by měla 
být stanovena hodnota odpovídající i 
bezkontaktnímu zateplovacímu systému. 

§20 
a A 

Akceptováno. 
 
Bylo upraveno na 0,25 m. 

Městská část 
Praha 4 

204/1533 
P 

2. kolo 

doplnit …přilehlým terénem a nezasahují do 
průjezdního profilu pozemní komunikace 

§20 
b A 

Akceptováno. 
 
Bylo doplněno pro všechny prvky před stavební 
čarou. 

Městská část 
Praha 20 

220/1211 
P 

2. kolo 

Připomínka: 
Stavební čáru může překročit balkon do 
vzdálenosti 1,5 m za předpokladu, že je ve 
výšce minimálně 4,2 m nad přilehlým 
terénem. U běžné zástavby rodinných domů 
se ale setkáváme s balkonem na úrovni 2.NP v 
nižších výškách. Urbanisticky by nepochybně 
nevadilo, kdyby v případě takové zástavby 
bylo možné předstoupit před stavební (nikoliv 
uliční) čáru i s takovými balkony (cca ve výšce 
3 m). 

§20 
c A 

Akceptováno. 
 
Minimální stanovená výška byla nahrazena 
odkazem na průchozí profil dle zvláštního 
právního předpisu. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1280 
P 

2. kolo 

uveden příliš razantní a neúměrně velký 
možný zásad do veřejného prostoru! 

§20 
d BnV 

Nejedná se o zásah do uličního prostoru, vstupní 
části staveb nesmí překročit uliční čáru, jak je v 
ustanovení specifikováno. Jedná se pouze o 
případy, kdy stavební čára ustupuje od čáry 
uliční. 

Městská část 
Praha 4 

204/1534 
P 

2. kolo 

nesouhlasíme s navrženým textem „vstupní 
části staveb do vzdálenosti 3 m…“ – jedná se 
o příliš razantní možný zásah do veřejného 
prostranství 

§20 
d BnV 

Ustanovení jasně specifikuje, že část stavby 
nesmí přesáhnout čáru uliční, nemůže tedy dojít 
k záboru uličního prostoru. Lze využít jen v 
případě, že stavební čára ustupuje od čáry 
uliční. 

Městská část 
Praha 11 

211/1599 
P 

2. kolo 

Stavební čáru mohou překročit podzemní části 
staveb, nepřekročí-li zároveň čáru uliční. V 
praxi dochází k případům, kdy uliční čára je i 
čarou stavební (přímý kontakt parteru s 
uličním prostorem). V takovém případě bude 
znemožněna výstavba např. zásobovacích 
výtahů pod úrovní chodníku propojených s 
podzemním podlažím přilehlého objektu. 

§20 
e BnV Byla doplněna možnost povolit z ustanovení 

výjimku. 

Městská část 
Praha 2 

202/603 
P 

2. kolo 

§ 21 - požadujeme vypustit v textu část 
„anebo obecných pravidel“ neboť v diskutabilní 
problematice řešení výškové regulace je 
žádoucí dostatečně konkrétně upřesnit, ze 
kterých předpisů má být vycházeno při 
rozhodování stavebního úřadu. 

§21 N 

Neakceptováno. 
 
Územně plánovací dokumentace by měla mít 
možnost stanovit nejen místo, kde lze výšku 
přesáhnout, ale i doplňující obecná pravidla 
(např. maximální půdorysnou plochu podlaží nad 
úrovní max. výšky apod.). Jedná se vždy o 
pravidla stanovená ÚPD, pro rozhodování 
stavebního úřadu by tedy měla být dostatečně 
jednoznačná. 

Městská část 
Praha 10 

210/1006 
P 

2. kolo 

Chybí podklad, na který jsou hladiny vázány. 
Při stávající zástavbě není zřejmé, jak široké 
okolí výškové hladiny se má posuzovat. 

§21 BnV 

Ustanovení se použije zejména při zpracování 
územně plánovací dokumentace. Umisťování 
staveb s ohledem na výškové hladiny řeší § 22 a 
to včetně situace, kdy výškové hladiny nejsou 
stanoveny v ÚPD. Pro zjednodušení rozhodování 
v území se předpokládá se popis výšek stávající 
zástavby v územně analytických podkladech. 

Městská část 
Praha 15 

215/1087 
P 

2. kolo 

§ 21, 22 - výškové hladiny budeme moci 
posoudit až po schválení nového územního 
plánu. 

§21 BnV 

Výškové hladiny budou využity ještě před 
schválením územně plánovací dokumentace. Dle 
§ 26 (dříve 22) bude možné hladiny odvozovat 
podle charakteru okolní zástavby. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1491 
ZP 

2. kolo 

a §§ 22-23  
pro úplnost a např. omezení v okrajových 
částech obcí v krajinném pásu Prahy by bylo 
vhodné doplnit ještě hladinu zástavby do 4,5 
m výšky – to je přízemní domy se střechou a 
nebo ustupujícím podlažím. (např. pak by byla 
výška domu možná buď: 4,5 m (regul. výška) 
+ střecha 7,5 m, tedy celkem 12 m; nebo 4,5 
m (regul. výška)+ 3,5 m (ustup. podlaží), 
tedy celkem 8 m. 

§21 A 
Akceptováno. 
 
Byla doplněna nižší hladina. 

Městská část 
Praha 11 

211/1600 
P 

2. kolo 

K nastavení výškových hladin je možné se 
vyjádřit až po zveřejnění návrhu nového 
územního plánu. 

§21 BnV 
Výškové hladiny jsou nastaveny obecně, ve 
stabilizovaném území se již nyní budou 
odvozovat ze stávající zástavby. 

Městská část 
Praha 8 

208/891 
P 

2. kolo 

§ 21 - nesouhlas se zavedením závazné 
minimální výšky budov nebo stanovením 
minimálního počtu podlaží, 

§21 N 

Neakceptováno.  
 
Určení minimální regulované výšky je důležité 
pro udržení charakteru městského prostředí a 
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pro omezení výstavby typologicky nevhodných 
staveb v návaznosti na veřejná prostranství. 
Adekvátně tomu je nastaveno uplatnění 
minimální a maximální regulované výšky ve 
vymezené ploše. Zatímco maximální regulovaná 
výška je stanovena pro celou plochu, minimální 
regulovaná výška musí být splněna pouze podél 
stavební čáry orientované k základnímu uličnímu 
prostoru. Zároveň je vhodné doplnit, že výška 
bude určována nejen jednotlivými hladinami, ale 
často rozptylem výškových hladin (např. 2-3) 
tak, aby právě nedošlo k navýšení minimální 
výšky tam, kde to není nezbytné. 

Městská část 
Praha - Dubeč 

240/1511 
P 

2. kolo 

Pro malé městské části se zástavbou 
vesnického charakteru považujeme za zcela 
nevyhovující vymezení nejnižší výškové 
hladiny I. (9 m + až 3,5 m ustupující podlaží, 
tj. celkem více než 12 m, nebo 9 m + až 7,5 
m šikmá střecha, tj. celkem více než 16 m). 
Takto vymezená nejnižší hladina vůbec 
nepokrývá stávající zástavbu RD o 1-2 
nadzemních podlažích + podkroví, běžnou 
zejména v okrajových městských částech. S 
takto stanovenou hladinou nebude v budoucnu 
možné vymezit např. oblast určenou pro 
zástavbu odpovídající okolní zástavbě 
rodinných domů, nebo více omezit výšku 
zástavby v místě přechodu intravilánu MČ do 
volné krajiny. 
 
Konkrétní příklad z MČ: oblast jižně při ul. V 
Rohožníku, na rozhraní intravilánu a volné 
krajiny (chráněného území), které je zároveň 
výškovou dominantou MČ, dle stávajícího ÚP 
zahrady. Zájmem MČ je umožnit vlastníkům v 
tomto místě zástavbu, ale pouze RD do výšky 
1 NP + podkroví tak, aby i nadále zůstala 
dominantou tohoto místa zeleň a nikoliv hustá 
zástavba. 
 
Navrhujeme proto doplnění § 21 odst. (2) o 
dvě výškové hladiny, s předpokládaným 
využitím zejména v lokalitách malých MČ se 
zástavbou vesnického charakteru: 
 
hladina I.a) 2,5 m – 4 m (odpovídající 
zástavbě 1 nadzemní podlaží + podkroví) 
hladina I.b) 2,5 m – 6,5 m (odpovídající 
zástavbě 2 nadzemní podlaží + podkroví) 

§21 A 
Akceptováno částečně. 
 
Byla doplněna nižší výšková hladina. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1489 
ZP 

2. kolo 

Tento paragraf považujeme za jeden z 
nejproblematičtějších! Výškové hladiny nejsou 
nikde jinde definovány. ÚPD neexistuje. Při 
odvození ve stávající zástavbě je metodika 
nejasná. Např. v území, kde jsou okolní 
stavby cca 10 – 12 m vysoké a jedna je 12,3 
m by se jednalo o území s hladinou III a nová 
stavba by mohla být 16 m vysoká. Dále 
stanovením minimálních výšek pro jednotlivé 
hladiny nebude možné postavit v parteru 
vysokých budov vyšších než 12 m přízemní 
stavby!  
Navrhujeme doplnit ještě nižší „hladinu 0“: 2,5 
- 7 m 

§21 A 

Akceptováno. 
 
Nižší výšková hladina byla doplněna. 
 
Výšku je možné stanovit rozptylem hladin, v 
tom případě lze "kombinovat vyšší a nižší 
stavby" - hladinami tedy lze pokrýt i území se 
specifickým charakterem, jak jsou popsány v 
připomínce. K odvození výšky ze stávající 
zástavby budou pomáhat data z územně 
analytických podkladů. 

Městská část 
Praha - 
Běchovice 

232/1382 
P 

2. kolo 

nesouhlas se zavedením závazné minimální 
výšky budov nebo stanovením minimálního 
počtu podlaží. 

§21 A 

Akceptováno částečně.  
 
Určení minimální regulované výšky je důležité 
pro udržení charakteru městského prostředí a 
pro omezení výstavby typologicky nevhodných 
staveb v návaznosti na veřejná prostranství. 
Reálně má ovšem smysl pouze u vyšších hladin, 
pro hladiny I a II byla proto vypuštěna. 

Městská část 
Praha - Dolní 
Měcholupy 

231/1371 
ZP 

2. kolo 

Nejnižší míra výškové regulace je stanovena 
bez ohledu na stávající charakter městských 
částí a na nejnižší regulativy stávajícího 
územního plánu. Hladina I by měla zohlednit 
stávající výstavbu s výškou hlavní římsy od 
2,5 do 4,0 m (přízemí s podkrovím) hladina II 
by měla zohlednit stávající zástavbu s výškou 
hlavní římsy od 2,5 do 6,0 m (dvě podlaží s 
podkrovím). Zásadně nesouhlasíme s tím aby 
nejnižší míra výškové regulace byla v rozmezí 

§21 A 
Akceptováno částečně. 
 
Byla doplněna nižší výšková hladina. 
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výšky hlavní římsy 2,5 - 9m. Takový rozptyl 
umožní výstavbu čtyřpodlažního bytového 
domu vedle přízemního rodinného domu a 
nepřispívá tak k urbanistické jednotě jak 
stávajících, tak nových území. 

Městská část 
Praha 19 

219/1174 
P 

2. kolo 

12. § 21 výšková regulace - jak se v praxi 
bude s tímto ustanovením pracovat? §21 BnV 

Ustanovení se použije zejména při zpracování 
územně plánovací dokumentace. Umisťování 
staveb s ohledem na výškové hladiny řeší § 22 a 
to včetně situace, kdy výškové hladiny nejsou 
stanoveny v ÚPD. 

Městská část 
Praha - 
Slivenec 

230/1356 
P 

2. kolo 

navrhujeme udělat ještě výškovou hladinu 0 s 
nižšími parametry. Takto totiž může vyjít 
„rodinný dům“ vysoký 9 m + podkroví 7,5 m, 
celkem tedy až 16,5 m – a to je opravdu příliš, 
do toho šikovný developer nacpe pět podlaží. 
Navrhujeme výšku 6 m (tj. dvě podlaží) + 
max. 6 m podkroví – to na běžný rodinný dům 
bohatě stačí. 

§21 
(2) A 

Akceptováno. 
 
Nižší hladina byla doplněna. 

Městská část 
Praha - 
Kunratice 

236/1455 
P 

2. kolo 

maximální regulovaná výška budov v hladině I 
je příliš vysoká (s přihlédnutím k par. 23, 
odst. (2), písm. a) a b)); MČ navrhuje 
maximální regulovanou výšku 7m 

§21 
(2) 
a 

A 
Akceptováno. 
 
Byla doplněna nižší výšková hladina. 

Městská část 
Praha 3 

203/776 
P 

2. kolo 

Požadujeme vypustit ". . . anebo obecných 
pravidel" , protože zde konkrétně nelze použít 
žádná „obecná pravidla“. Jedná se o velice 
konfliktní problematiku, proto naopak 
požadujeme, aby bylo upřesněno, ze kterých 
konkrétních předpisů či požadavků pražské 
výškové regulace musí být vycházeno. 

§21 
(3) N 

Neakceptováno. 
 
Územně plánovací dokumentace by měla mít 
možnost stanovit nejen místo, kde lze výšku 
přesáhnout, ale i doplňující obecná pravidla 
(např. maximální půdorysnou plochu podlaží nad 
úrovní max. výšky apod.). Jedná se vždy o 
pravidla stanovená ÚPD, pro rozhodování 
stavebního úřadu by tedy měla být dostatečně 
jednoznačná. 

Městská část 
Praha 1 

201/554 
ZP 

2. kolo 

Chybí určení mechanismu umísťování vyšších 
staveb do území s nižší hladinou podle § 23 
odst. (4). 

§22 A 

Akceptováno. 
 
Do ustanovení byly doplněny omezující pravidla 
pro lokální dominanty. 

Městská část 
Praha 3 

203/777 
P 

2. kolo 

a) a b)  
 
Požadujeme upravit dle námi jinak 
požadované kategorizace „Míry stabilizace“ 
(viz naše požadavky k bodu Hlava I – Obecné 
zásady uspořádání území §4 Členění území 
podle předpokládané míry změn (stability)) 

§22 N 

Neakceptováno. 
 
Textace zůstane zachována především s 
ohledem na kompatibilitu se stávající územně 
plánovací dokumentací (v opačném případě by 
neexistoval do vydání nového územního plánu 
dokument, který by území v tomto smyslu členil 
- § 26 (dříve 22) by tak byl nevyužitelný). 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1490 
P 

2. kolo 

pozitivní je definice ustupujícího podlaží a také 
definice vikýřů. §22 BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha - 
Kunratice 

236/1456 
P 

2. kolo 

výšková regulace by měla být každopádně 
stanovena územním nebo regulačním plánem §22 BnV 

Výšková hladina by měla být stanovena 
územním plánem. § 26 (dříve 22) specifikuje 
postup pro rozhodování do doby, než se tak 
stane. 

Městská část 
Praha 20 

220/1212 
P 

2. kolo 

Připomínka: 
Obdobně jako u uliční a stavební čáry není 
dostatečně vyřešeno, jak postupovat v 
případě, kdy výšková regulace není stanovena 
územním nebo regulačním plánem. Není 
definována metodika, jak se konkrétně 
odvozuje z charakteru okolní zástavby v území 
stabilizovaném (např. jaký rozsah této 
zástavby je při tomto odvození relevantní) a 
už vůbec není zřejmé, jak to bude v případě 
stanovení výškové hladiny v transformačním a 
rozvojovém území v rámci dokumentace pro 
vydání územního rozhodnutí. To si každý 
stavebník určí svoji individuální hladinu? Tento 
stav opět zakládá velkou právní nejistotu. 

§22 BnV 

Princip výškové regulace vyplývá z § 21. Její 
vymezení v případě, že není vymezena v ÚPD 
popisuje § 22. Pro stabilizovaná území bude pro 
rozhodování nápomocné vymezení výšek v 
územně analytických podkladech.  
 
Stavební úřad již dnes musí dle § 90 stavebního 
zákona posuzovat soulad zástavby s 
charakterem území. K snížení právní jistoty proti 
stávajícímu stavu tedy rozhodně nemůže dojít. 
Naopak, dochází ke zpřehlednění problematiky 
díky jasně nastaveným nástrojům regulace a 
posuzování staveb. 

Městská část 
Praha 19 

219/1175 
P 

2. kolo 
13. § 22 - opět odkaz na územní studii §22 BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha 14 

214/1054 
P 

2. kolo 

stavba v hladině VII 
 
Požadujeme zahrnout pod požadavek poslední 
věty § 22 též hladinu VI, případně alespoň s 
platností, nevyskytují-li se v širším území 
stavby v hladinách V nebo VI. 

§22 N 

Neakceptováno. 
 
Bylo prověřováno. Výšková hladina VI se v 
území často vyskytuje již plošně. Navrhovaná 
úprava by tak zabránila umisťování staveb se 
stejnou výškou jako okolí bez zpracování 
územní studie. 
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Městská část 
Praha - Libuš 

233/1412 
P 

2. kolo 

Výšková regulace budov je zásadním 
problémem z pohledu naší MČ. Požadujeme 
zpřísnění regulace v PSP a v rámci přípravy 
"Metropolitního plánu" navrhujeme stanovit 8. 
(nejnižší) výškovou hladinu. Dále navrhujeme 
definovat nejnižší bod přilehlého terénu tak, 
aby nebylo možno ze strany developera řešit 
výškovou hladinu pouze provedením terénních 
úprav. 
Jako problém se jeví rozsah výšek v území 
stanovený určením jedné nebo rozptylu více 
hladin. U rozptylu více hladin může docházet k 
problémům v souvislosti s přesným určením 
hladin, zejména pokud není v území regulační 
plán. V této souvislosti je nutné § 22 písm.b) 
doplnit o "s ohledem a s přihlédnutím na 
výškovou hladinu v navazující zástavbě přímo 
přiléhající k transformačnímu nebo 
rozvojovému území,". 

§22 
b A 

Akceptováno částečně. 
 
Nejnižší výšková hladina byla doplněna. Do §22 
písm. b) bylo doplněno "s přihlédnutím k 
výškovým hladinám v navazující zástavbě 
přiléhající k předmětnému transformačnímu 
nebo rozvojovému území," 
 
Výška se měří od nejnižšího bodu terénu. Nelze 
vždy vázat na neupravený terén, zejména v 
území kde dochází k rozsáhlým terénním 
úpravám. 

Městská část 
Praha 22 

222/1240 
P 

2. kolo 

Z ustanovení není zřejmé, na koho připadne 
povinnost zpracovat územní studii (zda bude 
povinností stavebníka, případně někoho 
jiného). Zároveň není zřejmé, kdo a v jakých 
lhůtách bude muset uvedené územní studie 
schvalovat. 

§22 
b BnV 

Obsah a proces pořízení územní studie je 
definován stavebním zákonem. Ustanovení 
nedefinuje povinnost zpracovat územní studii, 
pouze stanovuje, jakým způsobem se v území 
definují výškové hladiny. Územní studie je 
jednou z možností. 

Městská část 
Praha 5 

205/850 
P 

2. kolo 

§ 23 Určení výšky 
(1) Regulovanou výškou budovy se rozumí 
vzdálenost měřená svisle od nejnižšího bodu 
přilehlého terénu po úroveň hlavní římsy. 
Úrovní hlavní římsy se rozumí průnik vnějšího 
líce obvodové stěny a střechy nebo horní 
hrana atiky. V případě zástavby ve svahu lze 
stanovit výšku nezávisle pro části staveb. 
 
(3) Nestanoví-li územní nebo regulační plán 
jinak, mohou prostorové vymezení dle 
odstavce 2 překročit vikýře, které nepřesahují 
přes vnější líc obvodové stěny budovy, nejsou 
vyšší než 2,5 m, nezabírají v součtu více než 
jednu třetinu plochy střechy v kolmém 
průmětu a jsou umístěny tak, že nad nimi 
zůstává alespoň 1/3 výšky střechy v kolmém 
průmětu bez vystupujících prvků. 
 
Připomínka: doporučujeme možnost výjimky z 
předepsané regulace týkající se součtu ploch 
vikýřů a požadované výšky střechy v kolmém 
průmětu bez vystupujících prvků nad vikýřem 

§23 N 

Neakceptováno. 
 
Ustanovení se týká pouze přesahu přes 
maximální regulovanou výšku. Pokud se vikýře 
vejdou do vymezení objemu nad regulovanou 
výškou budovy ustanovení se neuplatní. Při 
změnách staveb se s ohledem na předmět 
úpravy ustanovení využije, pokud to závažné 
stavebně-technické důvody nevylučují. Lze se 
domnívat, že tato kombinace vytváří dostatečný 
manévrovací prostor. 

Městská část 
Praha - 
Běchovice 

232/1383 
P 

2. kolo 

požadavek na zrušení odstavců 2, 3, 4, které 
by umožnily další zvyšování staveb. §23 N 

Neakceptováno. 
 
Ad odst. 2 a 3: 
Jedná se patrně o nedorozumění. Odstavce 2 a 
3 jsou nedílnou součástí výškové regulace, nelze 
je od zbytku systému oddělit (výšková regulace 
v odst. 1 stanoví maximální regulovanou výšku 
po hlavní římsu - tedy nikoli celkovou výšku 
stavby - a v odst. 2 a 3 přesně limituje, co lze 
vystavět nad římsou. Prakticky se jedná pouze o 
střechu do úhlu 45°nebo ustupující podlaží do 
výšky 3,5 m). Výšková regulace, založená na 
specifikaci výšky po římsu a limitu pro střešní 
krajinu, je v našem prostředí velmi tradiční. 
Namísto určení celkové výšky stavby má mimo 
jiné výhodu v tom, že neumožňuje stavbám "s 
plochou střechou" aby "vyčerpali" prostor pro 
střešní krajinu dalšími podlažími, a tím skrytě 
zvyšovali zástavbu. 
 
Ad odst. 4: 
Ustanovení odstavce 4 bylo zavedeno proto, aby 
v rámci definovaných hladin existovala 
přiměřená možnost lokálního oživení městské 
struktury vyšší stavbou, která je pro utváření 
charakteru prostředí a orientace v něm v řadě 
případů velmi podstatná a spoluvytváří 
charakteristický obraz místa a města. Pro 
omezení možnosti zneužití byly pro lokální 
dominanty doplněny omezující pravidla. 

Městská část 
Praha 1 

201/555 
ZP 

2. kolo 

(4) Nestanoví-li územní nebo regulační plán 
jinak, mohou maximální výšku v 
odůvodněných případech přesáhnout veřejné 

§23 A 
Akceptováno částečně. 
 
Není vhodné sjednocení s § 8, neboť ten hovoří i 
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budovy (budovy veřejné vybavenosti) a 
stavby, které lokálně zvýrazňují urbanistickou 
strukturu města (lokální dominanty). 
 
Sjednocení s pojmem dle §8 a úpravou dle 
stavebního zákona. Nejsou pravidla pro 
určení, kdy se jedná o lokální dominantu a 
který orgán tak rozhodne viz náš komentář k 
§ 22. 

o komerční vybavenosti a pracovních místech. 
Není žádoucí, aby komerční vybavenost mohla 
běžně přesahovat výškovou hladinu. 
 
Pravidla pro omezení lokálních dominant byla 
doplněna. 

Městská část 
Praha 8 

208/892 
P 

2. kolo 

§ 23 - požadavek na zrušení odstavců 2, 3, 4, 
které by umožnily další zvyšování staveb, §23 N 

Ad odst. 2 a 3: 
Jedná se patrně o nedorozumění. Odstavce 2 a 
3 jsou nedílnou součástí výškové regulace, nelze 
je od zbytku systému oddělit (výšková regulace 
v §23 odst. 1 stanoví maximální regulovanou 
výšku po hlavní římsu - tedy nikoli celkovou 
výšku stavby - a v odst. 2 a 3 přesně limituje, 
co lze vystavět nad římsou. Prakticky se jedná 
pouze o střechu do úhlu 45°nebo ustupující 
podlaží do výšky 3,5 m). Výšková regulace, 
založená na specifikaci výšky po římsu a limitu 
pro střešní krajinu, je v našem prostředí velmi 
tradiční. Namísto určení celkové výšky stavby 
má mimo jiné výhodu v tom, že neumožňuje 
stavbám "s plochou střechou" aby "vyčerpali" 
prostor pro střešní krajinu dalšími podlažími, a 
tím skrytě zvyšovali zástavbu. 
 
Ad odst. 4: 
Ustanovení odstavce 4 bylo zavedeno proto, aby 
v rámci definovaných hladin existovala 
přiměřená možnost lokálního oživení městské 
struktury vyšší stavbou, která je pro utváření 
charakteru prostředí a orientace v něm v řadě 
případů velmi podstatná a spoluvytváří 
charakteristický obraz místa a města. Pro 
omezení možnosti zneužití byly pro lokální 
dominanty doplněny omezující pravidla. 

Městská část 
Praha 10 

210/1007 
P 

2. kolo 

Složité, nahrazující regulační plán, místy až 
zbytečně konkrétně určující. Co je znamená 
pojem „maximální regulovaná výška“ 
 
odst. 4 lokální dominanty: 
Podle tohoto neurčitého ustanovení bude 
obtížně posouditelné, která stavba má nárok 
tvořit lokální dominantu. 

§23 BnV 

Pojem regulovaná výška je vysvětlen v odst. 1, 
její maximální hodnota je určena výškovou 
hladinou (viz §21). 
 
Byla doplněna omezující pravidla pro lokální 
dominanty. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1281 
P 

2. kolo 
nejasná poslední věta tohoto odstavce. §23 

(1) BnV 

Zejména pro rozsáhlejší a ve strmějších svazích 
umisťované stavby je umožněno stanovit výšku 
nezávisle pro části staveb (pro každou část je 
stanoven nejnižší bod přilehlého terénu a od něj 
určena maximální výška). 

Městská část 
Praha - 
Slivenec 

230/1357 
P 

2. kolo 

pro rodinné domy omezit výšku podkroví na 6 
m. Pro rodinný dům o velikosti 12x12 m a 
sklon střechy 45 stupňů to stačí. 

§23 
(2) 
a 

N 

Neakceptováno. 
 
Ustanovení musí být využitelné v různých 
charakterech zástavby - např. i u běžných 
městských domů s hloubkou zastavění 15 m. V 
popisovaném případě nemůže výška podkroví 
díky předepsanému maximálnímu úhlu 45° 
přesáhnout zmíněných 6 metrů i na základě 
stávající textace ustanovení. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1282 
P 

2. kolo 

viz připomínka v § 2 - proč musí ustupující 
podlaží ustupovat ve dvou směrech? 

§23 
(2) 
b 

BnV 

Ustanovení se týká určení regulované výšky. 
Ustupující podlaží je v tomto případě 
alternativou regulaci šikmé střechy. Míra 
ustoupení je nastavena tak, aby obě řešení byla 
srovnatelná. Zároveň by navržená textace měla 
zabránit obcházení výškové regulace realizací 
ustupujícího podlaží o téměř stejných 
parametrech jako podlaží plnohodnotné. 

Městská část 
Praha 3 

203/778 
P 

2. kolo 

Požadujeme doplnit !Nestanoví-li územní plán, 
územní studie nebo regulační plán nebo 
podmínky Pražské památkové rezervace, 
památkových zón nebo platná rozhodnutí 
státního orgánu památkové péče jinak, mohou 
. . . ." 

§23 
(3) N 

Neakceptováno. 
 
Orgán památkové péče v rámci památkových 
rezervací a památkových zón vydává závazné 
stanovisko, které musí být respektováno. V něm 
může být v řadě případů stanoveny přísnější 
podmínky než v pražských stavebních 
předpisech. Z hlediska legislativních pravidel 
není možné takto odkazovat ve všech 
ustanoveních, kde by k popsané situaci mohlo 
dojít. 

Městská část 203/779 Požadujeme doplnit "Nestanoví-li územní plán, §23 N Neakceptováno. 
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Praha 3 P 
2. kolo 

územní studie nebo regulační plán nebo 
podmínky Pražské památkové rezervace, 
památkových zón nebo platná rozhodnutí 
státního orgánu památkové péče jinak, mohou 
. . . ." 

(4)  
Orgán památkové péče v rámci památkových 
rezervací a památkových zón vydává závazné 
stanovisko, které musí být respektováno. V něm 
může být v řadě případů stanoveny přísnější 
podmínky než v pražských stavebních 
předpisech. Z hlediska legislativních pravidel 
není možné takto odkazovat ve všech 
ustanoveních, kde by k popsané situaci mohlo 
dojít. 

Městská část 
Praha - 
Slivenec 

230/1358 
P 

2. kolo 

velmi snadno zneužitelné. Každý developer 
bude tvrdit, že právě jeho stavba zvýrazňuje 
urbanistickou strukturu města, a proto musí 
být výrazně vyšší. Kdo pak bude určovat, zda 
je to pravda? Stavební úřad? Městská část? 
Soud? 

§23 
(4) A 

Akceptováno. 
 
Byla doplněna omezující pravidla pro lokální 
dominanty. 

Městská část 
Praha 7 

207/864 
P 

2. kolo 

§ 23/4 - podle čeho bude prvoinstanční 
stavební úřad posuzovat stavbu, zda se jedná 
o lokální dominantu a tudíž, že lze stavbu 
výrazně převyšující okolní zástavbu v daném 
lokalitě umístit? 

§23 
(4) A 

Akceptováno. 
 
Byla doplněna omezující pravidla pro lokální 
dominanty. 

Městská část 
Praha 11 

211/1601 
P 

2. kolo 

Tento odstavec prakticky popírá předchozí 
výškové regulativy. 

§23 
(4) BnV Byla doplněna omezující pravidla pro lokální 

dominanty. 

Městská část 
Praha - Libuš 

233/1413 
P 

2. kolo 

V § 23 odst. 4, které je poměrně vágní je 
potencionální riziko možného prosazení 
neodůvodněně vysokých developerských 
projektů s odůvodněním, že jde o lokální 
dominantu. To se týká zejména 
transformačních a rozvojových území a 
plánovaných stanic metra. V tomto ustanovení 
by mělo být doplněno, že taková lokální 
dominanta musí být primárně v souladu s 
charakterem území, její umístění musí být v 
souladu s odůvodněnými místními zájmy a 
charakterem lokality. Vhodnější by pak bylo 
omezit takové lokální dominanty pouze na 
veřejné budovy. 

§23 
(4) A 

Akceptováno. 
 
Byla doplněna omezující pravidla pro lokální 
dominanty. 

Městská část 
Praha 14 

214/1055 
P 

2. kolo 

odst. 4 - lokální dominanty 
 
Ustanovení vypustit. 
 
Setrvat na pravidlech podle ostatních 
ustanovení §§ 21-23. 

§23 
(4) A 

Akceptováno částečně. 
 
Byla doplněna omezující pravidla pro lokální 
dominanty. 

Městská část 
Praha 14 

214/1056 
P 

2. kolo 

odst. 1, odst. 3 - odstupy od okolních budov, 
výjimka 
 
Definovat podrobnější podmínky, za nichž je 
možné výjimku poskytnout. Zejména 
nepřipustit možnost poškozování práv 
sousedů, a to ani snižováním kvality veřejných 
prostranství, významným snižováním podílu 
zeleně v zastavěném území a dalších 
urbanistických hodnot místa. 

§24 N 

Neakceptováno. 
 
Smyslem ustanovení je garantovat minimální 
volný prostor před okny obytných místností. 
Smyslem ustanovení není a nemůže být garance 
urbanistického charakteru zástavby, k tomu 
slouží jiná ustanovení předpisu. 
 
Výjimku lze povolit dle podmínek ustanovení 
§169 stavebního zákona. 

Městská část 
Praha 20 

220/1214 
P 

2. kolo 

Požadavek je podle textu navrhovaného 
ustanovení chybně vtažen pouze k umisťované 
stavbě. Obdobně je nutné, aby i okna 
umisťované stavby měla dostatečný odstup od 
okolních budov! 

§24 N 

Neakceptováno. 
 
Požadavek je vztažen pouze ke stávajícím 
budovám. Odstup oken umisťovaných budov od 
budov stávajících je řešen pomocí odstupu od 
hranice pozemku (chrání se tím soukromí jak 
interiéru budov, tak zahrad). 

Městská část 
Praha 20 

220/1215 
P 

2. kolo 

Za problematickou lze považovat i formulaci 
ustanovení řešící situaci, kdy je v místnosti 
více oken: „Je-li v příslušné místnosti více než 
jedno okno, posuzuje se to, které je dle 
rozměrů rozhodující pro kontakt s okolím“ – 
jak postupovat v případě, že místnost má 
stejně veliká okna? Zde opět hrozí právní 
nejistota – jedno okno si vybere projektant, 
jiné stavební úřad a další zase odvolací 
orgán… Za poměrně vágní a subjektivní lze 
považovat i text „rozhodující pro kontakt s 
okolím“. 

§24 BnV 

Posuzování vybraného okna je podstatné např. 
pro situace, kdy by menší boční okno u 
místnosti jinak orientované směrem do ulice 
neadekvátně ovlivnilo výstavbu na sousedním 
pozemku. Vzhledem k široké škále možných 
lokálních situací nelze z principu vyloučit z 
procesu posuzování správní uvážení. Lze se 
domnívat, že sporných situací bude velmi 
omezené množství. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1492 
ZP 

2. kolo 

a související §25 – nesouhlasíme s vymezením 
odstupových vzdáleností a považujeme za 
problematické (např. podle těchto paragrafů 
se mohou u dvou rodinných domů ocitnout 

§24 A 

Akceptováno částečně. 
 
Ad odstupový úhel: Požadavek byl v rámci 
projednání upraven v hodnotě horizontálního 
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okna proti sobě ve vzdálenosti 5 m a přilehlé 
střechy v římse ve vzdálenosti 4 m. Při 
posuzování odstupového úhlu může být 
překážka v libovolné vzdálenosti víc než do 
poloviny posuzovaného okna a další okna do 
místnosti lze dokonce pominout). 

úhlu z 30° na 45°. 
 
Ad odstupy staveb od hranice pozemku: 
Požadavek na minimální odstup od hranice 
pozemku byl zvýšen na 3m. 
 
Oba požadavky je nutné vnímat ve vzájemném 
kontextu. Z hlediska vzájemných odstupů 
rodinných domů (s výjimkou vzájemných 
odstupů uvnitř společně řešených celků) 
nedojde návrhem nařízení k významné změně 
oproti stávajícímu stavu. Ochrana soukromí je 
záměrně řešena především odstupem staveb od 
hranice pozemku tak, aby byly chráněny jak 
interiéry budov, tak přilehlé zahrady. Odstup je 
nově zaveden pro všechny druhy staveb (oproti 
stávající vyhlášce, která upravuje pouze 
vzájemný vztah rodinných domů). 

Městská část 
Praha 10 

210/1008 
P 

2. kolo 

Vztahuje se ke stávající zástavbě – u nových 
staveb se neuplatní, což podmiňuje vznik 
nekvalitních bytů. Příliš konkrétní postup 
posouzení v rámci územního řízení vázaný na 
polohu oken. Není jasné, zda je nutné 
prokázat splnění odstupového úhlu pro 
všechna okna všech obytných místností 
navrhované budovy i potenciálně dotčených 
okolních budov, což může být v mnoha 
případech neúměrně náročné, či zda je možné 
provést průkaz jen pro okna v nejméně 
příznivé poloze (např. přízemí). Nejasný 
způsob měření odstupů. 

§24 BnV 

Velikost volného prostoru před okny obytných 
místností je u novostaveb záležitost volby - 
obdobně jako dnes, kdy se odstupy sice 
uplatňují mezi novostavbami, nikoli ale již např. 
mezi jednotlivými křídly jedné stavby (např. 
půdorys tvaru U). Kvalita je definována řadou 
faktorů, které nabízejí různé kombinace 
vzhledem např. k dostupnosti služeb, centrální 
poloze, intimitě apod. Je zároveň třeba doplnit, 
že navrhovaný byt musí splnit požadavky na 
denní osvětlení, takže minimální standard 
interiéru je zajištěn i u navrhovaných bytů. 
 
Z hlediska obtížnosti posouzení není náročnější, 
než doposud vyžadované posouzení oslunění 
(které dokonce vyžadovalo znalost vnitřní 
dispozice okolních staveb). 
 
Geometricky je zjevné, že vyhoví-li okno v 
nejméně příznivé poloze, vyhoví i ostatní. 

Městská část 
Praha - 
Kunratice 

236/1457 
P 

2. kolo 

MČ nesouhlasí s krácením stávajících 
požadavků na odstupy staveb od okolních 
budov; tyto odstupy by měly být požadovány i 
u nové zástavby 

§24 N 

Neakceptováno. 
 
Regulace odstupů od okolních budov si klade za 
cíl garantovat minimální volný prostor před okny 
obytných místností, tedy obdobně jako stávající 
vyhláška. Návrh navazuje na stávající princip, 
pouze ho namísto k celé fasádě váže k 
jednotlivým oknům obytných místností.  
 
Velikost volného prostoru před okny obytných 
místností je u novostaveb záležitost volby - 
obdobně jako dnes, kdy se odstupy sice 
uplatňují mezi novostavbami, nikoli ale již např. 
mezi jednotlivými křídly jedné stavby (např. 
půdorys tvaru U). Kvalita je definována řadou 
faktorů, které nabízejí různé kombinace 
vzhledem např. k dostupnosti služeb, centrální 
poloze, intimitě apod. Je zároveň třeba doplnit, 
že navrhovaný byt musí splnit požadavky na 
denní osvětlení, takže minimální standard 
interiéru je zajištěn i u navrhovaných bytů. 

Městská část 
Praha 8 

208/893 
P 

2. kolo 

§ 24 - návrh znamená zhoršení oproti 
platnému stavu a další zahušťování stávající 
výstavby, proto se požaduje zachování 
odstupových vzdáleností dle platné vyhlášky, 

§24 A 

Akceptováno částečně. 
 
Regulace odstupů od okolních budov si klade za 
cíl garantovat minimální volný prostor před okny 
obytných místností, tedy obdobně jako stávající 
vyhláška. Návrh navazuje na stávající princip, 
pouze ho namísto k celé fasádě váže k 
jednotlivým oknům obytných místností. Je 
vztažen právě ke stávající zástavbě tak, aby 
nemohlo dojít k nepřiměřenému omezení 
stávajících obyvatel, tedy zjednodušeně řečeno 
zahušťování zástavby. Úprava stávající vyhlášky 
byla v tomto smyslu velice nesystémová - např. 
obytné místnosti ve vyšších stavbách "chránila" 
více, než obytné místnosti ve stavbách nižších. 
 
Z hlediska minim garantovaných pro jednotlivá 
okna nedojde návrhem nařízení k významné 
změně oproti stávajícímu stavu. Požadavek byl v 
rámci projednání zpřísněn v hodnotě 
horizontálního úhlu z 30° na 45°. 
 
Smyslem ustanovení není a nemůže být garance 
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urbanistického charakteru zástavby, k tomu 
slouží jiná ustanovení předpisu. 

Městská část 
Praha 20 

220/1213 
P 

2. kolo 

Připomínky: 
Stanovení minimálního odstupu pomocí tzv. 
odstupového úhlu v navrhované podobě 
považujeme za nepřijatelné. Pro určení 
základních odstupových vzdáleností by asi 
bylo možné akceptovat splnění vertikálního 
úhlu 45°, i když i takové vymezení odstupů je 
mnohem volnější než stávající úprava. Nelze 
už ale akceptovat, že tento vertikální úhel 
může být splněn pouze v horizontálním úhlu 
30°. Takové řešení nemůže zajistit v přilehlé 
obytné místnosti potřebný kontakt s okolím a 
pohodu bydlení. V krajním případě totiž může 
být nezastavěné pozorovatelné místo vnímané 
pouze z okrajové části dotčené obytné 
místnosti a požadavek tím bude splněn, 
přestože uživatel sedící za stolem přímo před 
oknem bude vnímat pouze protilehlou stavbu. 
Takový systém proto rozhodně neposkytuje 
dostatečnou ochranu určitému prostorovému 
standardu před okny obytných místností. 
Požadujeme proto splnění vertikálního úhlu 
45° v celé půdorysné výseči. 

§24 A 

Akceptováno částečně. 
 
Regulace odstupů od okolních budov si klade za 
cíl garantovat minimální volný prostor před okny 
obytných místností, tedy obdobně jako stávající 
vyhláška. Návrh navazuje na stávající princip, 
pouze ho namísto k celé fasádě váže k 
jednotlivým oknům obytných místností.  
 
Z hlediska minim garantovaných pro jednotlivá 
okna nedojde návrhem nařízení k významné 
změně oproti stávajícímu stavu. Požadavek byl v 
rámci projednání zpřísněn v hodnotě 
horizontálního úhlu z 30° na 45°. 

Městská část 
Praha - 
Šeberov 

224/1302 
P 

2. kolo 

Zjišťování zda stavba vyhovuje nebo vyžaduje 
výjimku je zbytečně složité a komplikované. §24 BnV 

Odstupy budov jsou důležité ustanovení s 
vysokými nároky na přesnost a srovnatelné 
výsledky v různých situacích a typech zástavby. 
Tomu odpovídá i míra složitosti posuzování. 
Přesto je třeba podotknout, že např. ve srovnání 
se současným posuzováním oslunění je postup 
dokonce jednodušší. Pro jasnost výkladu a 
srozumitelnost je postup přesně popsán v 
příloze nařízení. 

Městská část 
Praha - 
Koloděje 

227/1340 
P 

2. kolo 

§ 24 Odstupy od okolních budov 
Odstupový úhel – větší srozumitelnost pro 
stavebníky/laiky; stejně tak srozumitelnost a 
schopnost aplikace ze strany úřadů!!! 

§24 BnV 

Odstupy budov jsou důležité ustanovení s 
vysokými nároky na přesnost a srovnatelné 
výsledky v různých situacích a typech zástavby. 
Tomu odpovídá i míra složitosti posuzování. 
Přesto je třeba podotknout, že např. ve srovnání 
se současným posuzováním oslunění je postup 
dokonce jednodušší. Pro jasnost výkladu a 
srozumitelnost je postup přesně popsán v 
příloze nařízení. 

Městská část 
Praha 20 

220/1196 
ZP 

2. kolo 

4) Stanovení minimálního odstupu pomocí tzv. 
odstupového úhlu v navrhované podobě 
považujeme za nepřijatelné, a to jak z 
hlediska nedostatečného zajištění ochrany 
prostorového standardu před okny obytných 
místností, tak i z hlediska jeho obtížné 
použitelnosti a kontrolovatelnosti jeho 
dodržení. 

§24 A 

Akceptováno částečně. 
 
Regulace odstupů od okolních budov si klade za 
cíl garantovat minimální volný prostor před okny 
obytných místností, tedy obdobně jako stávající 
vyhláška. Návrh navazuje na stávající princip, 
pouze ho namísto k celé fasádě váže k 
jednotlivým oknům obytných místností. Z 
hlediska minim garantovaných pro jednotlivá 
okna nedojde návrhem nařízení k významné 
změně oproti stávajícímu stavu. Požadavek byl 
navíc v rámci projednání ještě zpřísněn v 
hodnotě horizontálního úhlu z 30° na 45°. 
 
Odstupy budov jsou důležité ustanovení s 
vysokými nároky na přesnost a srovnatelné 
výsledky v různých situacích a typech zástavby. 
Tomu odpovídá i míra složitosti posuzování. 
Přesto je třeba podotknout, že např. ve srovnání 
se současným posuzováním oslunění je postup 
dokonce jednodušší. Pro jasnost výkladu a 
srozumitelnost je postup přesně popsán v 
příloze nařízení. 

Městská část 
Praha 2 

202/606 
P 

2. kolo 

§ 24 – nesouhlasíme s vypuštěním požadavků 
na denní osvětlení a oslunění, považujeme za 
nevhodné, aby docházelo ke zhoršování 
podmínek ve stávající zástavbě nově 
navrhovanými objekty. 

§24 N 

Neakceptováno. 
 
Tento paragraf se týká pouze odstupů staveb. 
Podmínkami pro denní osvětlení a zastínění se 
zabývá paragraf 45, který v zásadě přebírá 
stávající regulaci a pouze nastavuje podmínky 
osvětlení (a zastínění) obytných místností a 
ubytovacích jednotek v místech s uzavřenou 
stavební čarou (proluky).  
Požadavky na oslunění nebyly zavedeny. Míra 
prostupu slunečního záření do bytu by měla být 
osobní volbou, a nikoli povinností stanovenou 
obecně závazným právním předpisem. Trendem 
posledních let je kolaudace jednotek, které 
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požadavek nesplňují, jako nebytových prostor 
(ateliérů či studií) a jejich následné užívání pro 
bydlení. Popularita pořizování ateliérů za účelem 
bydlení a fakt, že je řada lidí ochotna projít 
nemalé administrativní překážky (vyšší 
pořizovací cena, ve „studiu“ nelze mít přihlášené 
trvalé bydliště) jen potvrzuje, že proslunění bytu 
není v kontextu ostatních charakteristik 
prostředí hodnotou, která by musela být 
legislativně zakotvena. Je třeba také upozornit, 
že většina evropských zemí s obdobnými 
klimatickými podmínkami a kulturním 
kontextem (např. Rakousko, Francie, 
Nizozemsko) předepsané proslunění vůbec 
nemá. Přitom kvalita bydlení a městského 
prostředí je v těchto státech obecně považována 
za jednu z nejvyšších vůbec. 

Městská část 
Praha - 
Běchovice 

232/1384 
P 

2. kolo 

návrh znamená zhoršení oproti platnému 
stavu a další zahušťování stávající výstavby, 
proto se požaduje zachování odstupových 
vzdáleností dle platné vyhlášky. Prokazování 
zachování odstupových vzdáleností bude 
komplikované. Není jasné, za jakých 
podmínek bude možné výjimku povolit. 

§24 A 

Akceptováno částečně. 
 
Regulace odstupů od okolních budov si klade za 
cíl garantovat minimální volný prostor před okny 
obytných místností, tedy obdobně jako stávající 
vyhláška. Návrh navazuje na stávající princip, 
pouze ho namísto k celé fasádě váže k 
jednotlivým oknům obytných místností. Z 
hlediska minim garantovaných pro jednotlivá 
okna nedojde návrhem nařízení k významné 
změně oproti stávajícímu stavu. Požadavek byl 
navíc v rámci projednání ještě zpřísněn v 
hodnotě horizontálního úhlu z 30° na 45°. 
 
Odstupy budov jsou důležité ustanovení s 
vysokými nároky na přesnost a srovnatelné 
výsledky v různých situacích a typech zástavby. 
Tomu odpovídá i míra složitosti posuzování. 
Přesto je třeba podotknout, že např. ve srovnání 
se současným posuzováním oslunění je postup 
dokonce jednodušší. Pro jasnost výkladu a 
srozumitelnost je postup přesně popsán v 
příloze nařízení. 
 
Podmínky pro udělení výjimky definuje §169 
stavebního zákona. 

Městská část 
Praha 11 

211/1602 
P 

2. kolo 

Navržený způsob stanoveni odstupových 
vzdáleností se pro praxi jeví značně 
problematický. 
 
V Předpisu se odkazuje na odstup od oken 
obytných místností stávajících okolních budov. 
Na druhou stranu bod 2 přílohy č. 1 považuje 
za překážku okolní terén, případně jinou 
konstrukci. Z výše uvedeného vyplývá rozpor 
mezi příslušným ustanovením a principem 
stanovení odstupového úhlu. Souvisejícím 
problémem je i případná existence 
dokumentace 
případných překážek - konkrétně pak přesné 
výškopisné a polohopisné zaměření "okolního 
terénu". 
 
Při tomto způsobu stanovení odstupových 
vzdáleností budou muset podklady připravovat 
projektanti, což může vést k protahování 
správního řízení. Nikde není definováno, do 
jaké 
vzdálenosti se mají odstupové vzdálenosti 
posuzovat. Definice "okolních budov" je 
nejednoznačná. Tato situace může vést ke 
stavu, kdy odpůrci staveb budou požadovat 
doplnění podkladů řízení o posouzení odstupů 
od dalších a dalších překážek, ad absurdum na 
horizontu Prahy. 
 
Pro stanovení odstupových vzdáleností od 
konkrétních oken bude třeba vyžadovat 
potřebné podklady od projektantů. Ti ve fázi 
územního řízení neznají přesnou velikost oken 
a jejich 
přesné umístění. V této souvislosti stavební 
úřad na základě vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, takto přesnou 
dokumentaci s přesným zákresem okenních 

§24 BnV 

Terén je jako překážka definován proto, že ani 
terénními úpravami by nemělo dojít k omezení 
volného prostoru před okny obytných místností 
stávajících staveb. Termín "okolní terén" bude 
zvážen. 
 
Vprincipu posouzení se jedná primárně o úhel 
45°, jakoukoli stavbu je tedy irelevantní 
posuzovat pouze je li ve vzdálenosti menší než 
je výška navrhované stavby. Obdobně by se 
dalo i u stávajících pravidel pro odstupy tvrdit, 
že k novostavbě, je "protilehlou stěnou" i ta u 
stávajícího domu "o tři bloky dál", je ale zjevné, 
že nic takového se neděje. 
 
Zde se jedná o nepochopení - odstup se 
posuzuje pouze od oken stávajících okolních 
staveb, okna v umisťované stavbě nejsou pro 
posouzení podstatná. Není tedy nutné v rámci 
umístění stavby přesně fixovat jejich polohu. 
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otvorů nemůže ani vyžadovat. Stavební úřad 
sice může v úrovni územního řízení vyžadovat 
charakteristické půdorysy, nicméně pro 
aplikaci navrženého postupu bude potřeba 
podrobnější projektová dokumentace. 
 
V případě, že se odstup od okolních staveb 
bude posuzovat na základě přesného 
polohového určení oken, bude jejich umístění 
třeba podmínit v územním rozhodnutí. V 
případě změny polohy oken v dokumentaci 
dalšího stupně by tak mohlo dojít absurdně až 
ke změně územního rozhodnutí. 

Městská část 
Praha 4 

204/1535 
P 

2. kolo 

zjišťování odstupů od okolních staveb pomocí 
odstupového úhlu je nejasné §24 BnV Postup je jasně a srozumitelně popsán v příloze 

nařízení i v důvodové zprávě. 

Městská část 
Praha 18 

218/1158 
P 

2. kolo 

Odstupy od okolních staveb se prokazují 
splněním odstupového úhlu problém v 
prokazování u jednotlivých záměrů a v praxi 
stavebních úřadů. 

§24 BnV 

Odstupy budov jsou důležité ustanovení s 
vysokými nároky na přesnost a srovnatelné 
výsledky v různých situacích a typech zástavby. 
Tomu odpovídá i míra složitosti posuzování. 
Přesto je třeba podotknout, že např. ve srovnání 
se současným posuzováním oslunění je postup 
dokonce jednodušší. Pro jasnost výkladu a 
srozumitelnost je postup přesně popsán v 
příloze nařízení. 

Městská část 
Praha - 
Čakovice 

234/1428 
P 

2. kolo 

návrh znamená zhoršení oproti platnému 
stavu a další zahušťování stávající výstavby, 
proto požadujeme zachování odstupových 
vzdáleností dle platné. vyhlášky. Prokazování 
zachování odstupových vzdáleností bude 
komplikované. Není jasné, za jakých 
podmínek bude možné povolit výjimku. 

§24 A 

Akceptováno částečně. 
 
Regulace odstupů od okolních budov si klade za 
cíl garantovat minimální volný prostor před okny 
obytných místností, tedy obdobně jako stávající 
vyhláška. Návrh navazuje na stávající princip, 
pouze ho namísto k celé fasádě váže k 
jednotlivým oknům obytných místností. Z 
hlediska minim garantovaných pro jednotlivá 
okna nedojde návrhem nařízení k významné 
změně oproti stávajícímu stavu. Požadavek byl 
navíc v rámci projednání ještě zpřísněn v 
hodnotě horizontálního úhlu z 30° na 45°. 
 
Odstupy budov jsou důležité ustanovení s 
vysokými nároky na přesnost a srovnatelné 
výsledky v různých situacích a typech zástavby. 
Tomu odpovídá i míra složitosti posuzování. 
Přesto je třeba podotknout, že např. ve srovnání 
se současným posuzováním oslunění je postup 
dokonce jednodušší. Pro jasnost výkladu a 
srozumitelnost je postup přesně popsán v 
příloze nařízení. 
 
Podmínky pro udělení výjimky definuje §169 
stavebního zákona. 

Městská část 
Praha 11 

211/1604 
P 

2. kolo 

Pokud bude součástí Předpisů graficky 
nastavený průkaz splnění odstupových 
vzdáleností, měl by být i součástí projektové 
dokumentace pro správní řízení. Ve vyhlášce 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, však 
takový podklad požadován není. 
 
Odstup by měl být v projektové dokumentaci 
prokázán nejen ve vztahu nové budovy ke 
stávajícím, ale v případě umisťování skupiny 
budov (např. bytový areál) též ve vzájemném 
vztahu nových budov. Tím se lépe zajistí 
kvalita užívání nových staveb a předejde se 
zneužití investorem, který může návrhem 
husté zástavby hledět pouze na vlastní 
ekonomický 
prospěch. 

§24 BnV 

Projektová dokumentace musí prokázat soulad s 
právním předpisem - viz část A.3 bod f) přílohy 
č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Grafický průkaz 
je jeden z možných. 
 
Parametr odstupového úhlu je zaveden čistě 
jako nástroj ochrany stávajících rezidentů před 
nepřiměřeným omezováním novostavbami. Co 
se týče garance kvality vnitřního prostředí 
novostaveb, návrh musí splnit např. požadavky 
na denní osvětlení. 

Městská část 
Praha 11 

211/1603 
P 

2. kolo 

Z bodu 2 přílohy č. 1 (2) nevyplývá, jak se 
bude situace řešit v případě existence více 
oken o stejných rozměrech s jinou orientací 
vůči okolí. 

§24 BnV Toto musí být na správním uvážení stavebního 
úřadu. Bude se jednat o řídké situace. 

Městská část 
Praha 20 

220/1216 
P 

2. kolo 

Nelze ani opomenout poměrně náročný způsob 
kontroly splnění takového požadavku. Použití 
navrhované pomůcky „Diagram odstupového 
úhlu“ předpokládá situaci vynesenou na 
průsvitce, což jde nad rámec vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

§24 BnV 

Odstupy budov jsou důležité ustanovení s 
vysokými nároky na přesnost a srovnatelné 
výsledky v různých situacích a typech zástavby. 
Tomu odpovídá i míra složitosti posuzování. 
Přesto je třeba podotknout, že např. ve srovnání 
se současným posuzováním oslunění je postup 
dokonce jednodušší. Pro jasnost výkladu a 
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srozumitelnost je postup přesně popsán v 
příloze nařízení. 
 
Projektová dokumentace musí prokázat soulad s 
právním předpisem - viz část A.3 bod f) přílohy 
č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Grafický průkaz 
je jeden z možných. 

Městská část 
Praha - 
Satalice 

226/1319 
P 

2. kolo 

Odstupy od okolních budov - velmi složité, 
zbytečně komplikované. Při konzultacích se 
stavebníky nebude možné ihned určit, zda 
stavba vyhovuje Pražským stavebním 
předpisům 
z hlediska odstupové vzdálenosti, či zda je 
nutné zažádat o výjimku. 

§24 BnV 

Odstupy budov jsou důležité ustanovení s 
vysokými nároky na přesnost a srovnatelné 
výsledky v různých situacích a typech zástavby. 
Tomu odpovídá i míra složitosti posuzování. 
Přesto je třeba podotknout, že např. ve srovnání 
se současným posuzováním oslunění je postup 
dokonce jednodušší. Pro jasnost výkladu a 
srozumitelnost je postup přesně popsán v 
příloze nařízení. 

Městská část 
Praha - Libuš 

233/1417 
P 

2. kolo 

Odstupový úhel - tento způsob určování 
odstupových vzdáleností požadujeme v PSP 
popsat a specifikovat podrobněji. 

§24 BnV Postup je přesně popsán v příloze nařízení. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1283 
P 

2. kolo 

zjišťování odstupu pomocí odstupového úhlu 
je absolutně nejasné. Z kterého okna se bude 
úhel zjišťovat? Jak budou stavební úřady 
výkres projektanta ověřovat? 

§24 
(1) BnV 

Odstupový úhel byl navržen aby optimalizoval 
současný velmi nešťastný systém posuzování 
odstupů, který právě proto, že se nevztahoval 
ke konkrétnímu oknu, ale celé fasádě, ústil 
často k absurdním výsledkům vůbec 
nesledujícím smysl tohoto pravidla. Relativně 
vyšší složitost prokazování je kompenzována 
přesností a jednoznačností. 
 
Projektant musí doložit soulad s nařízením. Co 
se týče potřebných vstupů, není průkaz 
odstupového úhlu náročnější než dnes povinně 
posuzované oslunění (obdobně vyžaduje okna 
obytných místností okolních staveb). 
 
Způsob ověření je podrobně popsán v příloze 
nařízení. 

Městská část 
Praha 22 

222/1241 
P 

2. kolo 

Výpočet odstupů dle navrhovaného 
odstupového úhlu se jeví jako velmi složitý. 
Bude znamenat administrativní nárůst při 
zjišťování způsobu užívání objektů (regulace 
vztažena ke stávající zástavbě), který fakticky 
nemusí souhlasit s kolaudovaným stavem, a to 
jak ze strany projektantů, tak ze strany 
stavebních úřadů. Navíc pracovníci stavebních 
úřadů nejsou většinou projektanty, takže 
možnost kontroly splnění tohoto ustanovení 
bude činit značné problémy. 

§24 
(1) BnV 

Odstupový úhel byl navržen aby optimalizoval 
současný velmi nešťastný systém posuzování 
odstupů, který právě proto, že se nevztahoval 
ke konkrétnímu oknu, ale celé fasádě, ústil 
často k absurdním výsledkům vůbec 
nesledujícím smysl tohoto pravidla. Relativně 
vyšší složitost prokazování je kompenzována 
přesností a jednoznačností. 
 
Projektant musí doložit soulad s nařízením. Co 
se týče potřebných vstupů, není průkaz 
odstupového úhlu náročnější než dnes povinně 
posuzované oslunění (obdobně vyžaduje okna 
obytných místností okolních staveb). 

Městská část 
Praha 19 

219/1176 
P 

2. kolo 

14. § 24 odst. 1- velmi složitým a poměrně 
komplikovaným způsobem jsou dány 
požadavky na odstupy od okolních budov. 
Prokazování dodržení tohoto ustanovení bude 
velmi náročné. Jsou také požadavky na 
odstupy navrhovaných staveb vzájemně? 

§24 
(1) BnV 

Principem regulace je odstupový úhel, který 
vymezuje minimální volný prostor před oknem, 
a to kombinací půdorysné výseče vertikálního 
limitu v úhlu 45 °. Výseč lze orientovat 
libovolným směrem, nelze ji však přiblížit k 
fasádě posuzovaného okna na méně než 25 ° a 
sčítat z částí. Zároveň jsou přesně specifikovány 
typy překážek, které nesmí omezit volný 
prostor, aby nemohlo dojít k posuzování 
nerelevantních překážek, např. stožárů 
veřejného osvětlení nebo vegetace. Systém je 
nastaven tak, aby zohledňoval skutečné 
prostorové parametry zástavby nezávisle na 
orientaci fasád a tvarovém řešení staveb. Byl 
vytvořen na základě obdobných příkladů ze zemí 
západní Evropy, především pak z města Vídně, a 
jeho fungování bylo podrobně ověřováno na 
různých systémech zástavby v pražském 
prostředí. 
 
Pravidlo se neuplatňuje na stavby navrhované 
(jejich okna), ale uplatňuje se pouze na vztah 
nové zástavby vůči stávající, kde je na místě 
garantovat minimální standard obecným 
předpisem a kde by hrozila snaha stavebníka 
navrhovat nové stavby na úkor staveb 
stávajících a jejich obyvatel. 

Městská část 
Praha 3 

203/780 
P 

U požadavků na denní osvětlení budov není 
sporu. Ale kompletní vypuštění požadavků na 

§24 
(1) BnV U požadavků na denní osvětlení bude odkaz na 

normu doplněn. 
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2. kolo oslunění není rozumné. Odborná veřejnost se 
shoduje ve věci orientace bytů na sever, kde 
je shoda na vypuštění požadavků normy. V 
jiných případech se ale posuzuje zamezení 
přístupu slunce ke stávajícím bytům, 
způsobené výstavkou nových objektů, které 
nepřijatelně okna původních domů zastiňují. 
Zde naopak jsou požadavky normy ČSN 
734301 správné. Proto požadujeme doplnit 
(případně samostatným odstavcem): "Dále 
musí být stavba umístěna tak, aby sama 
splnila, ani pro stávající okolní budovy 
nezhoršila pod normové hodnoty, požadavky 
na osvětlení a oslunění. Splnění požadavků na 
osvětlení se prokazuje podle ČSN 730580 
Denní osvětlení budov a splnění požadavků na 
oslunění sousedících objektů (oslunění se 
nepožaduje nutně dodržet pro vlastní objekt, 
který je předmětem návrhu nové stavby) se 
prokazuje podle ČSN 734301 Obytné budovy." 
 
Bod 5. Denní osvětlení přílohy č. 1 Specifické 
hodnoty neodkazuje na provázanost ani 
metodiku dle výše uvedených norem. Pouze u 
jedné z nich je uvedeno, že z ní předložený 
návrh „vychází“ (důvodové zpráva – část třetí 
- Hlava I Základní zásady a požadavky - §45). 
Domníváme se, že je to nedostatečné a 
požadujeme doplnění odkazu na obě normy 
nebo jejich doplnění jako součásti předpisu. 

Co se týče požadavků na oslunění bytů, byla 
provedena analýza, jejíž výsledkem je 
doporučení stávající požadavky na oslunění 
nevkládat do vyhlášky jako povinné. Vlastní 
norma na oslunění zůstává v platnosti. Stejně 
tak zůstává v platnosti i povinnost studie 
oslunění zpracovávat.  
(Součástí analýzy bylo například zjištění, že 
požadavky na oslunění inicioval v 60.letech 
Sovětský svaz, jako apel na zdraví 
socialistického člověka pro bydlení na sídlištích. 
V západní Evropě požadavky na oslunění 
zavedeny nejsou. Ve stávající praxi navíc 
současné požadavky na oslunění negarantují 
více sluníčka než jiné byty, ale garantují pouze 
90 minut slunečního svitu k 1.3. Často se stává, 
že "neosluněné" byty mají v průběhu roku více 
slunce, než ty "osluněné". Pokud také navržený 
byt na předmětné požadavky nevyhoví, může 
být kolaudován jen jako nebytový prostor. Přes 
tento handicap spojený s vyšším DPH nebo 
nemožností mít v takovém prostoru trvalé 
bydlení, jsou tyto "nebyty" prodávány v 
novostavbách naprosto srovnatelně s 
osluněnými byty. Popularita "neosluněných" 
bytů se tak pohybuje kolem 25% z celkového 
počtu bytů, což cca odpovídá i průměrnému 
procentu nově navržených nebytů). 

Městská část 
Praha 4 

204/1536 
P 

2. kolo 

Požadujeme doplnit (případně samostatným 
odstavcem): Dále musí být stavba umístěna 
tak, aby sama splnila a ani pro stávající okolní 
budovy nezhoršila pod normové hodnoty 
požadavky na osvětlení a oslunění. Splnění 
požadavků na osvětlení se prokazuje podle 
ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov a splnění 
požadavků na oslunění se prokazuje podle 
ČSN 73 4301 Obytné budovy. 

§24 
(1) N 

Neakceptováno. 
 
Podmínkami pro denní osvětlení se zabývá 
paragraf 45, který v zásadě přebírá stávající 
regulaci a pouze nastavuje podmínky osvětlení 
(a zastínění) obytných místností a ubytovacích 
jednotek v místech s uzavřenou stavební čarou 
(proluky).  
Požadavky na oslunění nebyly zavedeny. Míra 
prostupu slunečního záření do bytu by měla být 
osobní volbou, a nikoli povinností stanovenou 
obecně závazným právním předpisem. Trendem 
posledních let je kolaudace jednotek, které 
požadavek nesplňují, jako nebytových prostor 
(ateliérů či studií) a jejich následné užívání pro 
bydlení. Popularita pořizování ateliérů za účelem 
bydlení a fakt, že je řada lidí ochotna projít 
nemalé administrativní překážky (vyšší 
pořizovací cena, ve "studiu" nelze mít přihlášené 
trvalé bydliště) jen potvrzuje, že proslunění bytu 
není v kontextu ostatních charakteristik 
prostředí hodnotou, která by musela být 
legislativně zakotvena. Je třeba také upozornit, 
že většina evropských zemí s obdobnými 
klimatickými podmínkami a kulturním 
kontextem (např. Rakousko, Francie, 
Nizozemsko) předepsané proslunění vůbec 
nemá. Přitom kvalita bydlení a městského 
prostředí je v těchto státech obecně považována 
za jednu z nejvyšších vůbec. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1284 
P 

2. kolo 

jak se bude stanovovat výstavba 
"předvídatelná"? 

§24 
(2) 
b 

BnV 
Připomínka patrně k odstupům staveb od 
hranice pozemku. Termín "předvídatelná" byl 
odstraněn. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1285 
P 

2. kolo 

nepředstavitelně mohutná zástavba bez 
odstupové vzdálenosti s hranicí pozemku se 
sousedním pozemkem! 

§24 
(2) 
e 

BnV 

Stavba je limitována poměrně striktními 
rozměrovými omezeními. Ustanovení převzato z 
německé stavební legislativy, která se blíží 
českým podmínkám jak systematikou, tak 
charakterem prostředí, které reguluje. 

Městská část 
Praha 3 

203/781 
P 

2. kolo 

Povolování výjimek z tohoto předpisu 
požadujeme doplnit podmínkou souhlasu 
vlastníků stávajících sousedících staveb. 

§24 
(3) N 

Nelze akceptovat. 
 
Mimo rámec zákonného zmocnění - tímto 
nařízením nelze stanovit rozsah podkladů pro 
řízení o povolení výjimky. 

Městská část 
Praha - 
Slivenec 

230/1359 
P 

2. kolo 

kdo bude výjimky povolovat? Za jakých 
podmínek? Lze se proti svévolně udělené 
výjimce nějak bránit? 

§24 
(3) BnV Výjimky se udělují podle správního řádu na 

základě podmínek ve stavebním zákoně. 

Městská část 
Praha 4 

204/1538 
P 

2. kolo 

Povolování výjimek z tohoto předpisu 
požadujeme doplnit podmínkou souhlasu 
vlastníků stávajících sousedících staveb. 

§24 
(3) N 

Nelze akceptovat. 
 
Mimo rámec zákonného zmocnění - tímto 
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nařízením nelze stanovit rozsah podkladů pro 
řízení o povolení výjimky. 

Městská část 
Praha 10 

210/1009 
P 

2. kolo 

Složité, obtížně kontrolovatelné – neurčité 
pojmy typu „ v místě obvyklé nebo 
předvídatelné“ – jak velké okolí? Ustanovení 
dává velký prostor pro umístění staveb na 
hranici pozemku a z toho vyplývající věcná 
břemena údržby. 

§25 A 

Akceptováno částečně. 
 
Umístění stavby na hranici pozemku je 
považováno za standardní řešení, které navíc 
zpravidla zlepšuje využitelnost jednotlivých 
pozemků a zlepšuje čitelnost městského 
prostředí jako celku. Přesto je vzhledem k 
citlivosti problematiky definován jako základní 
princip odstup od hranice pozemku a teprve 
následně jsou vyjmenovány situace, kdy lze 
umístit stavbu na hranici pozemku. 
 
Termín "předvídatelné" byl odstraněn. 

Městská část 
Praha - 
Kunratice 

236/1458 
P 

2. kolo 

MČ nesouhlasí s krácením stávajících 
požadavků na odstupy staveb od sousedního 
pozemku 

§25 BnV 

Požadavky na odstupy staveb od hranice 
pozemku jsou v navrhované úpravě řešeny 
komplexně pro všechny stavby, stávající úprava 
řeší pouze pozemky rodinných domů. Celkově 
dochází spíše ke zpřísnění požadavků. V rámci 
projednání byl navíc minimální odstup zvýšen z 
2,5 m na 3m. 

Městská část 
Praha - 
Čakovice 

234/1429 
P 

2. kolo 

jak bude postupováno směrem k veřejným 
prostranstvím a vodním 
plochám? ; odst. 2 - není uveden vzájemný 
odstup staveb, je uváděn pouze odstup od 
hranice pozemku, může dojít k situaci, že 
objekt max. výšky 3,5 m a délky 9 m omezí 
sousední stavební pozemek jak z hlediska 
oslunění, tak výstavby. Odstavec může vést k 
k neúměrnému zahušťování výstavby, 
zhoršeni kvality využití staveb a především 
omezení práv majitelů sousedních pozemků. 
Parametr odstupové vzdálenosti 2,5 m od 
hranice pozemku je v rozporu s vyhl. 
501/2006 Sb. v platném znění. Není jasné, za 
jakých podmínek je možné povolit výjimku. 

§25 BnV 

Směrem k veřejným prostranstvím se odstupy 
neuplatní. 
 
Ustanovení odst. 2 upravuje pouze odstupy od 
hranice pozemku. 
 
Vyhláška 501/2006Sb. na území hlavního města 
Prahy neplatí. 
 
Výjimku je možné povolit za podmínek 
stanovených v ustanovení §169 odst.2 
stavebního zákona. 

Městská část 
Praha 4 

204/1539 
P 

2. kolo 

doplnit nový odstavec f) (s možností výjimky) 
- „Vrata garáží budou situována ve vzdálenosti 
odpovídající délce největšího vozidla 
umístitelného na stavebním pozemku + 1,25m 
vně okraje přilehlého jízdního pásu.“ 

§25 N 

Neakceptováno. 
 
Komunikace a rychlost pohybu vozidel se musí 
přizpůsobit charakteru zástavby, nikoli naopak. 
Takto paušální požadavek nelze předepsat ve 
všech typech ulic. 

Městská část 
Praha - 
Koloděje 

227/1341 
P 

2. kolo 

§ 25 Odstupy staveb a pravidla pro výstavbu 
při hranici pozemku 
Odst. 1) musí být jednoznačněji definována 
„hranice pozemku“ – takto lze vykládat i 
běžné vnitřní hranice parcel pozemků, 
doporučuji např. „společná hranice stavebních 
pozemků“ apod… 

§25 
(1) BnV 

Bylo prověřováno. Jedná se o odstup od 
sousedního pozemku, nikoli běžné vnitřní 
hranice parcel. Nelze vázat na stavební pozemek 
- ten vzniká až v rámci rozhodnutí o umístění 
stavby a pouze pro stavbu navrhovanou. 

Městská část 
Praha - 
Běchovice 

232/1385 
P 

2. kolo 

jak bude postupováno směrem k veřejným 
prostranstvím a vodním plochám?, odstavec 2 
– není uveden vzájemný odstup staveb, je 
uváděn pouze odstup od hranice pozemku, 
může tak dojít k situaci, že objekt výšky max. 
3,5m a délky 9 m omezí sousední stavební 
pozemek jak z hlediska oslunění, tak 
výstavby. Odstavec může vést k neúměrnému 
zahušťování výstavby, zhoršení kvality využití 
staveb a především omezení práv majitelů 
sousedních pozemků. Parametr odstupové 
vzdálenosti 2,5m od hranice pozemku je v 
rozporu s vyhl. 501/2006 Sb. v aktuálním 
znění. Odstavec 6 – není jasné, za jakých 
podmínek je možné povolit výjimku. 

§25 
(1) BnV 

Směrem k veřejným prostranstvím se odstupy 
neuplatní. 
 
Ustanovení odst. 2 upravuje pouze odstupy od 
hranice pozemku. 
 
Vyhláška 501/2006Sb. na území hlavního města 
Prahy neplatí. 
 
Výjimku je možné povolit za podmínek 
stanovených v ustanovení §169 odst.2 
stavebního zákona. 

Městská část 
Praha 14 

214/1059 
P 

2. kolo 

odstup od hranice pozemku 
 
Ponechat odstupovou vzdálenost 3 m podle 
dosavadního předpisu. 
 
Snížením odstupových vzdáleností na 2,5 m 
(se zateplením na 2,3 resp. 2,25 m) se 
znemožní průjezd na pozemek i pro nouzové 
situace (hasiči). 

§25 
(2) A 

Akceptováno.  
 
Minimální odstup byl upraven na 3m. 
 
Pozn.: současný předpis stanovuje odstup 3m 
pouze pro rodinné domy a to v situaci, kdy mají 
ve stěnách okna obytných místností. Přístup v 
určité šířce podél hranice pozemku tím tedy 
rozhodně není plošně zajištěn. 

Městská část 
Praha 20 

220/1217 
P 

2. kolo 

Připomínky: 
Požadujeme písmeno e) vypustit pro 
nejednoznačnost jeho výkladu a u písmene d) 
vypustit „nebo pro část stavby“, aby se 

§25 
(2) A 

Akceptováno částečně. 
 
Písmeno d) bylo přeformulováno tak, aby 
nemohlo dojít k účelovému výkladu. 
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zabránilo účelovému zneužití tohoto 
ustanovení. 
 
K ustanovení § 25 požadujeme doplnit definici, 
jak se odstupy měří. Tato definice je zásadní 
pro jednoznačný výklad ustanovení týkajících 
se odstupů a je obsažena jak ve stávajícím 
nařízení OTPP, tak i v celostátní vyhlášce č. 
501/2006 Sb. 

 
Písmeno e) popisuje možnost realizovat na 
hranici pozemku stavbu nebo část stavby o 
daných parametrech. Textace je jednoznačná. 
 
Způsob měření vyplývá z textace ustanovení - 
odstup se měří od hranice pozemku. Nesmí ho 
překročit žádná část stavby s výjimkou těch, 
které jsou jmenovány a odstavci 3. 

Městská část 
Praha - 
Satalice 

226/1320 
P 

2. kolo 

Je stanoven minimální odstup 2,5 m od 
hranice pozemku. (se zateplením 2,3m) 
Snížením odstupových vzdáleností na 2,5 m se 
znemožní průjezd na pozemek např. Hasiči, 
obslužnost pozemku. Doporučujeme ponechat 
odstupovou vzdálenost 3 m. 

§25 
(2) A 

Akceptováno.  
 
Minimální odstup byl upraven na 3m. 
 
Pozn.: současný předpis stanovuje odstup 3m 
pouze pro rodinné domy a to v situaci, kdy mají 
ve stěnách okna obytných místností. Přístup v 
určité šířce podél hranice pozemku tím tedy 
rozhodně není plošně zajištěn. 

Městská část 
Praha 22 

222/1242 
P 

2. kolo 

Se snížením odstupové vzdálenosti od hranic 
sousedních pozemků na minimálně 2,5 m 
zásadně nesouhlasíme a požadujeme 
zachování stávajícího odstupu 3 m. Vzhledem 
k tomu, že odstupy nejsou stanoveny pro 
určité druhy staveb (např. pouze stavby pro 
bydlení), není stanovena vzájemná vzdálenost 
mezi stavbami a ani není omezena maximální 
zastavěnost pozemku, došlo by snížením 
odstupové vzdálenosti k nepřiměřenému 
omezování vlastníků nemovitostí. Např. při 
umístění stávajícího sousedního objektu přímo 
na hranici pozemku by mohl odstup mezi 
stavbami činit pouze uvedených 2,5 m, což 
považujeme za naprosto nedostatečné. Navíc 
uvedené ustanovení povoluje poměrně značné 
množství výjimek, kdy není nutné stanovený 
odstup dodržet, proto bychom se přikláněli k 
zachování stávajícího odstupu. 

§25 
(2) A 

Akceptováno. 
 
Minimální odstup byl upraven na 3m. 
 
Pozn.: současný předpis stanovuje odstup 3m 
pouze pro rodinné domy a to v situaci, kdy mají 
ve stěnách okna obytných místností. 

Městská část 
Praha - 
Slivenec 

230/1360 
P 

2. kolo 

odstupové vzdálenosti od plotu by měly zůstat 
na 3 m u rodinných domů. Pokud s tím 
souhlasí sousedé, tak může být tato 
vzdálenost i nižší. 

§25 
(2) A 

Akceptováno. 
 
Vzdálenost byla upravena na 3m. Nelze vázat 
požadavky v nařízení na souhlas sousedů, 
předpis nesmí upravovat procesní náležitosti 
řízení. 

Městská část 
Praha - 
Šeberov 

224/1303 
P 

2. kolo 

Snížení odstupových vzdáleností na 2,5 m 
může komplikovat vjezd na pozemek pro těžší 
techniku, hasiči apod. 

§25 
(2) BnV 

Doposud byla vzdálenost stanovena pouze pro 
rodinné domy, předpis tedy v tomto ohledu 
spíše zpřísňuje požadavky. Smyslem ustanovení 
o odstupech staveb není garantovat vjezd na 
pozemek. 

Městská část 
Praha 11 

211/1606 
P 

2. kolo 

Požadavek se neuplatní, "nepřesahuje-li 
stavba nebo část stavby výšku 2,5 m." Z výše 
uvedeného znění vyplývá, že pokud alespoň 
část stavby (např. přístřešek nad vchodem, 
umístěný kdekoliv v půdoryse stavby, nikoliv 
jen při řešené hranici) nepřesáhne uvedenou 
výšku, lze postavit na hranici pozemku 
cokoliv. K obdobné situaci dochází i u §25, 
odst. (2) 
písm. e). 

§25 
(2) 
d 

A 

Akceptováno. 
 
Písmeno d) bylo přeformulováno tak, aby 
nemohlo dojít k účelovému výkladu. 

Městská část 
Praha 11 

211/1607 
P 

2. kolo 

Text "... nepřesahuje-li stavba délku ... k 
jednomu sousednímu pozemku..." je 
nesrozumitelný. 

§25 
(2) 
e 

BnV 
Bylo formulačně upraveno. Textace je navíc 
podrobněji (i graficky) vysvětlena v důvodové 
zprávě. 

Městská část 
Praha 22 

222/1243 
P 

2. kolo 

Velmi těžko srozumitelná definice možné 
výjimky. Bez použití důvodové zprávy není 
možné si uvedenou situaci vůbec představit. 
Bude způsobovat aplikační problémy. 

§25 
(2) 
e 

BnV Bylo formulačně upraveno. 

Městská část 
Praha - 
Slivenec 

230/1361 
P 

2. kolo 

zcela nejasná formulace, každá osoba, která ji 
zkoušela pochopit, ji pochopila jinak. Znamená 
to, že má-li stavba k ostatním pozemkům víc 
než 15 m, tak na zbylou stranu nemusí splnit 
odstup 2,5 m? Nebo k čemu se vztahuje těch 
15 m? K délce stavby? Ke vzdálenosti od 
zbylých pozemků? Prosíme upřesnit. 

§25 
(2) 
e 

BnV 
Bylo formulačně upraveno. Textace je navíc 
podrobněji (i graficky) vysvětlena v důvodové 
zprávě. 

Městská část 
Praha 14 

214/1060 
P 

2. kolo 

dodatečné zatepleni 
 
Tloušťku zateplení povolit 0,25 m, jako pro § 
20 písm. a), z týchž důvodů. 

§25 
(3) A 

Akceptováno. 
 
Bylo upraveno. 
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Městská část 
Praha - 
Satalice 

226/1321 
P 

2. kolo 

... minimální odstup od hranice pozemku 
může překročit dodatečné zateplení min.o 0,2 
m... 0,2sm by možná nemuselo nikomu vadit 
a v některých případech by se zbytečně 
nemusely řešit centimetry. 0,2 je určitě 
dostatečné dle normy, ale někteří se pokoušejí 
o "zpasivnění" stávajícího domu, použijí 
silnější vrstvu minerální vaty, plus fasáda, pak 
je 0,2 na hranici ale 0,25 naprosto dostatečné. 

§25 
(3) A 

Akceptováno. 
 
Bylo upraveno na hodnotu 0,25 m. 

Městská část 
Praha - 
Koloděje 

227/1342 
P 

2. kolo 
Odst. 3) písm. b) snadno zneužitelné 

§25 
(3) 
b 

BnV Připomínka pravděpodobně k odstavci 2. Slovo 
předvídatelné bylo vypuštěno. 

Městská část 
Praha 19 

219/1177 
P 

2. kolo 

15. § 25 odst. 4 - jaký je nebo jaký by mohl 
být důvod pro povoleni výjimky z tohoto 
ustanovení? Jak daleko může být pochozí část 
stavby nad terénem (terasa) od hranice? 

§25 
(4) BnV 

Z ustanovení lze povolit výjimku, a to především 
v situacích, kdy okno směrem k sousednímu 
pozemku, např. vzhledem ke specifické 
prostorové konfiguraci, nepředstavuje z pohledu 
sousedního pozemku problém vizuální expozice 
nebo omezení. 
 
Problematika terasy byla prověřována. 
Vzhledem k široké škále situací nelze definovat 
jednotná pravidla. Zákaz by v podstatě zamezil 
běžným řešením v zástavbě řadových domů. 

Městská část 
Praha 14 

214/1061 
P 

2. kolo 

stavba na hranici pozemku 
 
Nepřipustit výjimku pro okno na hranici 
pozemku RD. 

§25 
(4) N 

Neakceptováno. 
 
Výjimku z odstavce 4 je účelné umožnit v 
situacích, kdy okno směrem k sousednímu 
pozemku, např. vzhledem ke specifické 
prostorové konfiguraci, nepředstavuje z pohledu 
sousedního pozemku problém vizuální expozice 
nebo omezení. 
 
Jedná se pouze o výjimečné situace. 

Městská část 
Praha - 
Satalice 

226/1322 
P 

2. kolo 

Okno na hranici bez výjimky - nepřipustit 
výjimku z důvodu zachování soukromí 
současných i budoucích vlastníků. 

§25 
(4) N 

Neakceptováno. 
 
Výjimku z odstavce 4 je účelné umožnit v 
situacích, kdy okno směrem k sousednímu 
pozemku, např. vzhledem ke specifické 
prostorové konfiguraci, nepředstavuje z pohledu 
sousedního pozemku problém vizuální expozice 
nebo omezení. 
 
Jedná se pouze o výjimečné situace. 

Městská část 
Praha - 
Koloděje 

227/1343 
P 

2. kolo 

Odst. 5) předpis umožňuje zmenšení min. 
odstupu, ale zároveň pak zakazuje veškeré 
stavební otvory!!! 

§25 
(5) BnV Bylo upraveno pouze pro případy umístění na 

hranici pozemku. 

Městská část 
Praha - 
Slivenec 

230/1362 
P 

2. kolo 

kdo bude udílet, za jakých podmínek? 
Korupční příležitost. 

§25 
(6) BnV 

Výjimku je možné povolit za podmínek 
stanovených v ustanovení §169 odst.2 
stavebního zákona, jedná se o standardní úkon 
stavebního úřadu v příslušném řízení. 

Městská část 
Praha - 
Šeberov 

224/1304 
P 

2. kolo 

Výjimku povolit pouze z odstavců 2 a 3. 
Důležité pro respektování soukromí vlastníků. 

§25 
(6) N 

Neakceptováno. 
 
Výjimku z odstavce 4 je účelné umožnit v 
situacích, kdy okno směrem k sousednímu 
pozemku, např. vzhledem ke specifické 
prostorové konfiguraci, nepředstavuje z pohledu 
sousedního pozemku problém vizuální expozice 
nebo omezení. Jedná se o výjimečné situace. 

Městská část 
Praha 4 

204/1540 
P 

2. kolo 

Typy oplocení se striktně určují. V kontrastu 
se značnou volností při umisťování staveb jsou 
tyto požadavky na oplocení co do podrobnosti 
nesouměřitelné. 

§26 BnV 

Umisťování budov má definováno též řadu 
podrobných parametrů - uliční a stavební čára, 
výškové hladiny a možnosti přesahu, prvky před 
stavební čarou, odstupy, odstupy od hranice 
pozemku. 
 
Oplocení je řešeno podrobně i z toho důvodu, že 
podmínky pro umisťování staveb musí z větší 
části stanovit ÚPD, oplocení naopak bývá "pod 
rozlišovací schopností" těchto dokumentací. 

Městská část 
Praha 22 

222/1244 
P 

2. kolo 

Navrhujeme zachovat stávající stav bez 
regulace směrem do veřejného prostranství. Z 
ustanovení odst. 2 a 3 vyplývá požadavek na 
průhlednost a neprůhlednost oplocení. Není 
blíže stanovena, co je možno považovat za 
průhledné a neprůhledné oplocení a kdo bude 
uvedenou „průhlednost“ v konkrétním případě 
posuzovat. Ustanovení může způsobovat 
aplikační problémy při posuzování, kdy se 

§26 BnV 

Ustanovení navazuje na stávající stav, současná 
právní úprava rovněž vyžaduje "průhlednost" 
oplocení. Došlo pouze k systematizaci 
požadavků s ohledem na charakter zástavby. 
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ještě jedná o oplocení průhledné a kdy již 
nikoliv. 

Městská část 
Praha 4 

204/1542 
P 

2. kolo 

doplnit další nový odstavec 9) (s možností 
výjimky): „U nových sjezdů budou vrata v 
oplocení ustoupena na délku největšího 
vozidla umístitelného na stavebním pozemku 
+ 1,25m vně okraje přilehlého jízdního pásu.“ 

§26 N 

Neakceptováno. 
 
Komunikace a rychlost pohybu vozidel se musí 
přizpůsobit charakteru zástavby, nikoli naopak. 
Takto paušální požadavek nelze předepsat ve 
všech typech ulic. Navržený požadavek by 
znamenal šířku všech ulic v Praze 18 m. 

Městská část 
Praha 10 

210/1010 
P 

2. kolo 

Nepřehledné, nejasné – co je zvláštní účel, co 
znamená místní zvýšení? 
Odst. 2 oplocení, které má chránit před účinky 
hluku není oplocení, ale je protihlukovou 
stěnou 
Odst. 4 a odst. 6 – vzájemná vazba na 
výškové rozdíly terénu – při jakém sklonu 
svahu je možná výška 2,5 m? Podle odst. 4 
ustanovení se neuplatní na hranici mezi 
pozemky uvnitř jednotně řešených celků. Lze 
vyložit i tak, že výška oplocení může být 
uvnitř jednotně řešených celků neomezená? 

§26 BnV 

Oplocení lze zvýšit, pakliže stavebník prokáže, 
že účel užívání toto vyžaduje (např. umístění 
nebezpečné technologie, chov zvířat apod.) 
 
Místní zvýšení znamená, že ve svahu lze výšku 
lokálně přesáhnout (oplocení ve svahu zpravidla 
nekopíruje kontinuálně terén, ale "uskakuje" v 
jednotlivých polích - viz důvodová zpráva). 
 
Ochrana proti hluku je v tomto případě 
"doplňkovou funkcí" oplocení - jde stále o plot, 
který musí splnit další požadavky předpisem 
stanovené. 
 
Na výšku oplocení v rámci jednotně řešeného 
celku nejsou stanoveny požadavky, což se ale 
týká pouze oplocení mezi jednotlivými pozemky, 
nikoli oplocení do veř. prostranství. 

Městská část 
Praha 11 

211/1608 
P 

2. kolo 

Požadavky na oplocení by měly být v souladu 
s požadavky na rozhledové poměry křižovatek 
(resp. i sjezdů na pozemky staveb), což z 
Předpisu nevyplývá. 

§26 BnV 

Rozhledová pole stanovuje vyhláška č. 
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích, a to prostřednictvím 
závazné ČSN 73 6102. 

Městská část 
Praha - 
Klánovice 

241/1523 
P 

2. kolo 

Oplocení poloprůhledné do max. výšky 
1800mm §26 N 

Neakceptováno. 
 
Maximální výška byla zvolena s ohledem na 
tradiční parametry pražských oplocení. 

Městská část 
Praha 4 

204/1541 
P 

2. kolo 

doplnit nový odstavec 8): „Neprůhledné části 
oplocení nesmí tvořit překážku v rozhledovém 
poli dopravního připojení a na křižovatkách 
pozemních komunikací.“ 

§26 N 

Komunikace a rychlost pohybu vozidel se musí 
přizpůsobit charakteru zástavby, nikoli naopak! 
 
Rozhledová pole stanovuje vyhláška č. 
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích, a to prostřednictvím 
závazné ČSN 73 6102 (§13 odst.3). 

Městská část 
Praha 11 

211/1609 
P 

2. kolo 

V případě kombinovaného oploceni z 
ustanovení nevyplývá, jaká část (průhledná či 
neprůhledná) má dosahovat max výšky 1,2 m, 
resp. zda se tímto nejedná o limit pro 
celkovou výšku plotu. 

§26 
(2) BnV 

Z ustanovení vyplývá, že oplocení může být buď 
neprůhledné do výšky 1,2 m, nebo průhledné do 
výšky 2m případně průhledné do výšky 2 m s 
neprůhlednou částí do výšky 1,2 m. Všechny tři 
možnosti jsou v ustanovení popsány. 

Městská část 
Praha 2 

202/607 
P 

2. kolo 

§ 26 odst. 3) – typy oplocení se striktně určují 
v kontrastu se značnou volností při umísťování 
staveb. v případě pražské památkové 
rezervace a památkových zón by se oplocení 
(3,5 m) mělo řešit a rozhodovat individuálně, 
umísťovat pouze pokud to účel stavby 
vyžaduje. 

§26 
(3) BnV 

Naopak - např. v památkových zónách 
tradičních "pražských vesnic" je oplocení ve 
výšce přes 3m (navazující na budovy umístěné 
na uliční čáře) základním formotvorným 
elementem charakteru prostředí. 

Městská část 
Praha 11 

211/1610 
P 

2. kolo 

V případě, že zástavba neustupuje od hranice 
veřejného prostranství, je hranice tvořena 
stěnou budovy, a tudíž není možné, aby zde 
bylo oplocení. 

§26 
(3) BnV 

Před budovou jistě ne, ale na hranici pozemku v 
návaznosti na budovu již ano - viz např. tradiční 
venkovská zástavba. 

Městská část 
Praha - 
Kunratice 

236/1459 
P 

2. kolo 

MČ nesouhlasí s možností provést oplocení v 
daném případě v navrhované výši a navrhuje 
výšku 2m 

§26 
(3) N 

Neakceptováno.  
 
Např. tradiční vesnická zástavba s takovýmto 
typem oplocení naopak typicky pracuje (v 
historických jádrech vesnic je takové řešení 
dokonce často součástí památkové ochráněny). 
Vždy zároveň musí být splněno ustanovení 
odstavce 1, tedy že oplocení musí svými 
prostorovými parametry vhodně navazovat na 
oplocení v místě obvyklé. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1286 
P 

2. kolo 

3,5 m vysoká plotová zeď je hrozné 
monstrum, které znehodnotí veřejné 
prostranství. 

§26 
(3) BnV 

V zástavbě na hranici veřejných prostranství 
(kde je tento typ povolen) je takové řešení 
naopak běžné a tradiční (v historických jádrech 
vesnic dokonce často památkově chráněné). 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1287 
P 

2. kolo 

rovněž tento odstavec není příliš jasný, ale 
výška plotu 2,5 m se jeví jako příliš 
monstrózní. 

§26 
(6) BnV 

Při umístění ve svahu se oplocení velmi často 
snižuje po segmentech ("od sloupku ke 
sloupku"), v těchto místech pak lze výšku 2m 
přesáhnout, ale jen o 0,5 m (viz důvodová 
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zpráva). 

Městská část 
Praha 20 

220/1218 
P 

2. kolo 

Připomínka: Jak takové oplocení umožňující 
průchod povodní unášených předmětů a 
plavenin vypadá? 

§26 
(7) BnV 

Existují různá technická řešení. Např. na větších 
tocích se uplatní oplocení sklopné nebo 
demontovatelné, naopak na malých tocích, kde 
se jedná zpravidla o bleskové povodně a jiný typ 
plavenin půjde o oplocení, které svou konstrukcí 
umožní průtok skrz plot (malý průřez konstrukce 
proti toku, větší otvory). 

Městská část 
Praha - 
Šeberov 

224/1305 
P 

2. kolo 
Obtížně definovatelné, jaké oplocení vyhoví. §26 

(7) BnV 

Existují různá technická řešení. Např. na větších 
tocích se uplatní oplocení sklopné nebo 
demontovatelné, naopak na malých tocích, kde 
se jedná zpravidla o bleskové povodně a jiný typ 
plavenin půjde o oplocení, které svou konstrukcí 
umožní průtok skrz plot (malý průřez konstrukce 
proti toku, větší otvory). 
 
Návrh byl v tomto ohledu podrobně projednán s 
Odborem životního prostředí MHMP a s Odborem 
Městské zeleně MHMP. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1493 
P 

2. kolo 

je v druhé části v podstatě nesplnitelný 
(Oplocení může být průtočné, nemůže být, ale 
natolik propustné, aby umožnilo průchod 
unášených předmětů a plavenin – pak už 
nebude plnit funkci oplocení. Jediné řešení je 
minimální mechanická odolnost – pak ale 
samo oplocení bude povodní unášeno a 
nebude dostatečně plnit funkci oplocení). 

§26 
(7) BnV 

Existují různá technická řešení. Např. na větších 
tocích se uplatní oplocení sklopné nebo 
demontovatelné, naopak na malých tocích, kde 
se jedná zpravidla o bleskové povodně a jiný typ 
plavenin půjde o oplocení, které svou konstrukcí 
umožní průtok skrz plot (malý průřez konstrukce 
proti toku, větší otvory). 
 
Návrh byl v tomto ohledu podrobně projednán s 
Odborem životního prostředí MHMP a s Odborem 
Městské zeleně MHMP. 

Městská část 
Praha - 
Satalice 

226/1323 
P 

2. kolo 

"oplocení v záplavovém území průtočném 
musí umožňovat průchod povodňových 
průtoků" Tento odstavec se zdá nesprávný. 

§26 
(7) BnV 

Existují různá technická řešení. Např. na větších 
tocích se uplatní oplocení sklopné nebo 
demontovatelné, naopak na malých tocích, kde 
se jedná zpravidla o bleskové povodně a jiný typ 
plavenin půjde o oplocení, které svou konstrukcí 
umožní průtok skrz plot (malý průřez konstrukce 
proti toku, větší ovory). 
 
Návrh byl v tomto ohledu podrobně projednán s 
Odborem životního prostředí MHMP a s Odborem 
Městské zeleně MHMP. 

Městská část 
Praha 11 

211/1611 
P 

2. kolo 

Stanovená šířka min. průchodu by měla 
vycházet z požadavků na pěší komunikace dle 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích. 

§27 BnV 

Stanovená šířka vychází z "dopravních" 
předpisů. Šířka pěšího pruhu je 0,75m, 1,5m je 
jeho dvojnásobkem. Min. průchod 1,5 m 
doporučuje i ČSN 73 6110. 

Městská část 
Praha 1 

201/556 
ZP 

2. kolo 

(5) Městské třídy a významné ulice dle § 13 se 
zpravidla vybavují stromořadím. Pokud územní 
nebo regulační plán nestanoví jinak, stanovuje 
se osová vzdálenost mezi stromy 
v řadě nejvýše na 25 m. při výsadbě stromu 
musí být dodrženy požadavky stanovené v 
bodě 1 přílohy Č. 1 k tomuto nařízení. 
(6) Vedení a parametry dopravní a technické 
infrastruktury musí být v souladu se 
standardem veřejných prostranství a 
podmínkami uspořádání a využití území, jehož 
jsou součástí. 
 
Tato ustanovení nelze na území Prahy 1 splnit. 

§27 BnV 

K odst. 5: Jedná se o nepochopení. Pražské 
stavební předpisy byly připraveny právě se 
záměrem podpořit výsadbu stromů v ulicích. 
Stanovené vzdálenosti jsou skutečná minima, 
která umožňují fungující vzájemný vztah stromů 
a inženýrských sítí. Jeden z důvodů, proč byly 
hodnoty specifikovány je právě ten, že současná 
praxe, opírající se často o "optimální hodnoty" 
dle ČSN zbytečně omezovala výsadbu stromů. 
 
Co se týče předepsání stromů pro významné 
ulice a městské třídy - na možné komplikace při 
úpravách stávajících ulic nařízení pamatuje: 
požadavek se při rekonstrukcích stávajících ulic 
v souladu s ustanovením §1 odst.3 neuplatní, 
pokud to vylučují závažně územně technické 
důvody.  
 
K odst. 6: Není důvod, proč by ustanovení 
nebylo splnitelné i na Praze 1. Naopak, zejména 
v centrální části města je velmi podstatné, aby 
kvalitativní standard řešení dopravní 
infrastruktury odpovídal kvalitativnímu 
standardu řešení veřejných prostranství. 

Městská část 
Praha 7 

207/865 
P 

2. kolo 

§ 27/2 – podle čeho se stanoví odpovídající 
šířka chodníku – v návrhu PSP je odkaz na § 
13, tj. na kategorizaci ulic, ale odpovídající 
šířky pro pěší komunikace tam nejsou 
uvedeny. Půjde tedy o individuální posouzení a 
velmi subjektivní odhady a hodnocení. 

§27 
(2) BnV Šířku chodníku nelze paušálně předepsat. Vždy 

se musí jednat o individuální posouzení. 

Městská část 
Praha 4 

204/1544 
P 

2. kolo 

ve stanovení parametru chodníku chybí 
kritérium hustoty provozu 

§27 
(2) BnV 

Hustota pěšího provozu je závislá na významu 
ulice a hustotě zástavby, tedy vychází z 
definovaných parametrů. 



Příloha č. 2 k důvodové zprávě 
 

Pražské stavební předpisy – Příloha č. 2 důvodové zprávy / str. 46 

Městská část 
Praha 7 

207/873 
P 

2. kolo 

§ 27 odst. 3) znění „….průchod o čisté šířce 
nejméně 1,5 m, nevylučuje-li to prostorové 
uspořádání uličního profilu.“, doporučujeme 
nahradit nově zněním: „…průchod v čisté šířce 
minimálně 1,5m.“ 

§27 
(3) N 

Neakceptováno. 
 
Požadavek nelze paušálně uplatnit ve všech 
ulicích na území hlavního města Prahy. Je řada 
případů, kde by byla taková situace neřešitelná. 

Městská část 
Praha 4 

204/1545 
P 

2. kolo 

…o čisté šířce 1,50 m nahradit … šířce min. 2 
m, nevylučuje-li to… 

§27 
(3) N 

Neakceptováno. 
 
Minimální šířka 1,5 m je odvozena od obecné 
praxe a koresponduje s navazující legislativou. 
Jedná se o minimální hodnotu, nikoli o nastavení 
optimálního standardu. 

Městská část 
Praha 4 

204/1546 
P 

2. kolo 

na konci doplnit "… k tomuto nařízení, a 
zohledněna rozhledová pole dopravního 
připojení nemovitostí a na křižovatkách 
pozemních komunikací." 

§27 
(5) N 

Neakceptováno.  
 
Rozhledová pole stanovuje vyhláška č. 
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích, a to prostřednictvím 
závazné ČSN 73 6102 (§13 odst.3). 

Městská část 
Praha 11 

211/1612 
P 

2. kolo 

Ustanoveni je v rozporu s §20, písm. e), i 
když se z hlediska názvosloví jedná o rozdílné 
stavby (podzemní stavba x podzemní část 
stavby). Jeden druh stavby, dle tohoto znění, 
v uličním prostoru umístěn být může, druhý 
ne. Tato skutečnost může vést v praxi k 
obcházení předpisu, protože bude možné z 
hlediska provedení přistupovat k totožným 
stavbám rozdílně. 

§27 
(7) BnV 

Ustanovení není v rozporu. Ustanovení týkající 
se prvků před stavební čarou řeší limit pro 
zástavbu stavebních bloků. V uličním 
prostranstvích se samozřejmě vyskytují 
podzemní stavby dopravní a technické 
infrastruktury, o kterých hovoří odst. 7. 

Městská část 
Praha - 
Čakovice 

234/1430 
P 

2. kolo 

omezuje možnosti stavby protihlukových 
opatření v okolí dopravních staveb a mohou 
znamenat překročení hlukových limitů. 
Zároveň není navržena alternativa, jak budou 
hlukové dopravní zátěže sníženy a 
eliminovány, zejména s ohledem na existující i 
novou zástavbu 

§28 BnV 

Ustanovení nikterak neomezuje platnost 
zvláštního právního předpisu, nemůže tedy 
legálně dojít k překročení hlukových limitů. 
 
Je dobré upozornit, že vyhláška č. 104/1997 Sb. 
jasně stanoví, že "... Protihlukové stěny podél 
komunikace ... (se) zřizují pouze v případech, 
kde není možné snížit škodlivé účinky 
dopravního hluku jiným způsobem." 
 
Bylo umožněno udělení výjimky. 

Městská část 
Praha 4 

204/1549 
P 

2. kolo 

doplnit nový odst. 8) např.: Dopravní 
vybavenost jednotlivých nemovitostí 
představuje jejich dopravní připojení, 
parkovací kapacitu, a u komerčních funkcí 
režim zásobování, při odstavování/zastavování 
zásob. vozidel přednostně na stavebním 
pozemku.  

§28 N 

Neakceptováno. 
 
Nelze paušálně stanovit. Naopak např. obchody 
v parteru by měly být přednostně zásobovány z 
ulice. 

Městská část 
Praha 11 

211/1613 
P 

2. kolo 

Doplnění nadchodů a podchodů úrovňovým 
křížením by nemělo být stanoveno striktně, 
ale pouze v odůvodněných případech. 
Ustanovení upřednostňuje pohodlnost chodců 
před jejich 
bezpečností. 

§28 
(1) N 

Neakceptováno. 
 
Uliční prostor standardně ve městě používají, 
jak chodci, tak automobilová doprava, aniž by 
bylo nutné tyto od sebe segregovat. Takové 
řešení naopak velmi často degraduje kvalitu 
veřejných prostranství, a především ve formě 
podchodu vytváří vysoce problematická místa z 
hlediska bezpečnosti. Segregace pěší a 
automobilové dopravy je jedním z nepříjemných 
dědictví 20. století, s podstatnými negativními 
následky pro kvalitu městského prostředí a jeho 
obytnost. Většina evropských měst v 
současnosti taková řešení nejenže nerealizuje, 
ale dokonce programově odstraňuje. 

Městská část 
Praha - 
Běchovice 

232/1386 
P 

2. kolo 

omezení podchodů / lávek může vést k 
bezpečnostním problémům při křížení 
komunikací, nebo vést k omezení plynulosti 
dopravy v místech křížení. Každý takový návrh 
by měl být variantně vyhodnocen a 
odůvodněn. 

§28 
(1) BnV 

Uliční prostor standardně ve městě používají, 
jak chodci, tak automobilová doprava, aniž by 
bylo nutné tyto od sebe segregovat. Takové 
řešení naopak velmi často degraduje kvalitu 
veřejných prostranství, a především ve formě 
podchodu vytváří vysoce problematická místa z 
hlediska bezpečnosti. Segregace pěší a 
automobilové dopravy je jedním z nepříjemných 
dědictví 20. století, s podstatnými negativními 
následky pro kvalitu městského prostředí a jeho 
obytnost. Většina evropských měst v 
současnosti taková řešení nejenže nerealizuje, 
ale dokonce programově odstraňuje. 

Městská část 
Praha 19 

219/1192 
P 

2. kolo 

30. není vhodné upřednostňování 
povrchového křížení komunikací a umisťování 
jízdních kol a parkovacích stání do profilu 
vozovky - taková řešení jsou velmi 
nebezpečná. 

§28 
(1) BnV 

Mimoúrovňové křížení v ulici je považováno 
pouze za výjimečné řešení pro specifické 
situace, např. v návaznosti na podzemní 
vestibuly hromadné dopravy nebo při 
komplikované terénní konfiguraci. Velmi často 
totiž degraduje kvalitu veřejných prostranství, a 
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především ve formě podchodu vytváří vysoce 
problematická místa z hlediska bezpečnosti. 
Segregace pěší a automobilové dopravy je 
jedním z nepříjemných dědictví 20. století, s 
podstatnými negativními následky pro kvalitu 
městského prostředí a jeho obytnost. Většina 
evropských měst v současnosti taková řešení 
nejenže nerealizuje, ale dokonce programově 
odstraňuje. 
 
Je obecně preferováno takové architektonicko-
provozní řešení, které obsahuje cyklistický pruh 
jako součást profilu vozovky. Vzhledem k nízké 
intenzitě cyklistické dopravy v Praze je takové 
řešení z hlediska bezpečnosti naopak vhodnější. 

Městská část 
Praha 1 

201/557 
ZP 

2. kolo 

(4) Provoz jízdních kol je součástí profilu 
vozovky, na komunikacích s vyšším dopravním 
významem a intenzitou provozu muže být 
oddělen. 
 
Uvádění cyklistické dopravy jako "přednostní 
součásti profilu vozovky" je zbytečně svazující, 
odpovídá sice české technokratické tradici, ale 
není jediný správný a možný. 
Slovo "přednostní" je nadbytečné dokonce i 
pro nově budované komunikace řady 
obslužných ulic a většinu lokálních ulic. 
Stávající dělba přepravní práce 43% 
(hromadná doprava) - 33% (automobilová 
doprava) - 1% (cyklistická doprava) - 23% 
(pěší 
doprava) neodůvodňuje ani do budoucna takto 
plošný požadavek. 

§28 
(4) BnV 

Jedná se o nepochopení. Ustanovení nezavádí 
povinnost vždy realizovat samostatnou trasu pro 
cyklisty, naopak doporučuje přednostně řešit 
cyklistickou dopravu jako součást vozovky a to 
např. i smíšeným provozem bez nároku na 
specifické technické řešení - tedy upřednostnit 
řešení odpovídající relativně nižší intenzitě 
cyklistické dopravy v Praze. 

Městská část 
Praha 10 

210/1011 
P 

2. kolo 

odst.4) ... Na komunikacích s vyšším 
dopravním významem a intenzitou provozu 
musí ( místo může) být oddělen – z důvodu 
bezpečnosti 

§28 
(4) N 

Neakceptováno. 
 
Z hlediska bezpečnosti není jednoznačné. Při 
nižší intenzitě cyklistického provozu je naopak 
bezpečnější, když oddělen není a to i na 
dopravně zatíženějších komunikacích. 

Městská část 
Praha - 
Běchovice 

232/1387 
P 

2. kolo 

provoz jízdních kol provádět přednostně v 
rámci profilu vozovky – doplnit znění o 
samostatný / vyhrazený pás pro cyklo-
dopravu tak, aby nedocházelo k 
nebezpečnému mísení dopravy motorové a 
nemotorové. 

§28 
(4) N 

Neakceptováno. 
 
Vzhledem k relativně nižší intenzitě cyklistického 
provozu v Praze je naopak bezpečnější řešení 
jako součást vozovky, kdy dochází ke 
kontinuálnímu vizuálnímu kontaktu mezi řidičem 
motorového vozidla a cyklistou. Oddělení 
provozu naopak může znamenat riziko střetu v 
křižovatkách. Ani toto řešení ovšem není 
předpisem na komunikacích s vyšší dopravní 
zátěží vyloučeno. 

Městská část 
Praha 4 

204/1547 
P 

2. kolo 

doplnit závorku …profilu vozovky (v hlavním 
dopravním prostoru), na komunikacích… 

§28 
(4) A 

Akceptováno. 
 
Bylo doplněno. 

Městská část 
Praha 11 

211/1614 
P 

2. kolo 

Z ustanovení není zřejmý pojem "nízká 
intenzita motorové dopravy". 

§28 
(5) BnV Termín nelze specifikovat určením konkrétní 

hodnoty, závisí na konkrétní situaci. 

Městská část 
Praha 14 

214/1062 
P 

2. kolo 

odst. 6, 7 - svodidla a protihluková opatřeni 
Připustit výjimku pro svodidla a protihlukové 
stěny. Stanovit podmínky (pod. jako u § 24 
odst. 3). 

§28 
(6) A 

Akceptováno. 
 
Možnost povolit výjimku byla doplněna. 

Městská část 
Praha 20 

220/1219 
P 

2. kolo 

odst. 6 a 7 
Připomínka: Požadujeme umožnit z těchto 
ustanovení povolení výjimky, neboť se ve 
výjimečných případech může stát, že bude 
třeba upřednostnit bezpečnost provozu nebo 
ochranu zdraví před urbanistickými a 
estetickými požadavky. 

§28 
(6) A 

Akceptováno. 
 
Možnost povolit výjimku byla doplněna. 

Městská část 
Praha 9 

209/975 
P 

2. kolo 

§28 odst. 6 zakazuje umisťovat svodidla podél 
nerychlostních komunikací. Zde je nutno 
upozornit na § 2S odst. 7 písm. c) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v 
platném znění, který hovoří o nutnosti 
zabezpečit stojiny reklamních zařízení proti 
možnému střetu s vozidlem (zpravidla 
svodidly). 

§28 
(6) BnV 

Ustanovení se týká pouze zastavitelného území, 
nikoli celé administrativní hranice města - mimo 
městské ulice mají svodidla jistě svůj smysl. V 
městských ulicích ale musí být i bezpečnostní 
opatření provedena prostředky slučitelnými s 
městským prostředím, tedy nikoli svodidly. 
Předpis navíc počítá s omezením velkoplošných 
staveb pro reklamu. 

Městská část 
Praha 14 

214/1063 
P 

odst. 6, 7 - svodidla a protihluková opatřeni 
Připustit výjimku pro svodidla a protihlukové 

§28 
(7) A Akceptováno. 

 



Příloha č. 2 k důvodové zprávě 
 

Pražské stavební předpisy – Příloha č. 2 důvodové zprávy / str. 48 

2. kolo stěny. Stanovit podmínky (pod. jako u § 24 
odst. 3). 

Možnost povolit výjimku byla doplněna. 

Městská část 
Praha 11 

211/1615 
P 

2. kolo 

Ustanovení může způsobit, že při nově 
budované tramvajové trati na Jižní Město 
nebude možnost v zastavitelném území v 
případě potřeby postavit protihlukovou stěnu 
či val. Prosíme 
ustanovení upravit, aby toto bylo umožněno. 

§28 
(7) A 

Akceptováno. 
 
Byla doplněna možnost povolit výjimku. 

Městská část 
Praha - 
Běchovice 

232/1388 
P 

2. kolo 

Omezení protihlukových opatření podél zdrojů 
hluku povede ke zhoršení životního prostředí v 
okolí dopravních staveb a překročení 
hlukových limitů. Zároveň není navržena 
alternativa, jak budou hlukové dopravní 
zátěže sníženy a eliminovány, zejména s 
ohledem na existující i novou zástavbu. 

§28 
(7) BnV 

Ustanovení nikterak neomezuje platnost 
zvláštního právního předpisu, nemůže tedy 
legálně dojít k překročení hlukových limitů. 
 
Protihlukové stěny umístěné podél běžných ulic 
ve městě vytvářejí z hlediska městského 
prostředí destruktivní prvek, degradující veřejné 
prostranství. Umisťování protihlukových stěn v 
Praze v běžných městských ulicích je v 
evropském kontextu naprosto raritní, a 
přednostně je proto třeba hledat řešení 
urbanistická.  
 
Je vhodné připomenout, že i vyhláška č. 
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích, považuje protihlukové 
stěny za krajní řešení, a to nejen v městském 
prostředí, ale i v krajině: „Protihlukové stěny 
podél komunikace musí být budovány tak, aby 
byly co nejšetrněji začleněny do okolní krajiny, a 
zřizují se pouze v případech, kde není možné 
snížit škodlivé účinky dopravního hluku jiným 
způsobem.“ 
 
Byla doplněna možnost povolit výjimku. 

Městská část 
Praha 4 

204/1548 
P 

2. kolo 

nesouhlasíme s textem: „Umístění 
protihlukových stěn a valů v zastavitelném 
území je nepřípustné s výjimkou stěn a valů 
podél rychlostních místních komunikací…“ 
Umisťování protihlukových opatření se řídí 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, které obsahuje i hygienické limity 
akustického tlaku 

§28 
(7) N 

Neakceptováno. 
 
Protihlukové stěny umístěné podél běžných ulic 
ve městě vytvářejí z hlediska městského 
prostředí destruktivní prvek, degradující veřejné 
prostranství. Umisťování protihlukových stěn v 
Praze v běžných městských ulicích je v 
evropském kontextu naprosto raritní, a 
přednostně je proto třeba hledat řešení 
urbanistická.  
 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
realizaci protihlukových stěn nijak 
nepředepisuje. Je vhodné připomenout, že i 
vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, považuje 
protihlukové stěny za krajní řešení, a to nejen v 
městském prostředí, ale i v krajině: 
„Protihlukové stěny podél komunikace musí být 
budovány tak, aby byly co nejšetrněji začleněny 
do okolní krajiny, a zřizují se pouze v případech, 
kde není možné snížit škodlivé účinky 
dopravního hluku jiným způsobem.“ 
 
Byla doplněna možnost povolit výjimku. 

Městská část 
Praha 22 

222/1245 
P 

2. kolo 

S uvedeným ustanovením zásadně 
nesouhlasíme, pokud budou nově budované 
dopravní stavby (mimo rychlostní 
komunikace) i uvnitř města podléhat 
stávajícím hlukovým hygienickým limitům tak, 
že je nebude možné právě bez těchto 
„tvrdých“ protihlukových opatření realizovat. S 
jeho účinností by např. komunikace ve středu 
naší městské části, která je zanesena v 
územním plánu jako veřejně prospěšná 
stavba, nemohla být povrchově vůbec 
realizována, protože by nesplnila hlukové 
hygienické limity vůči stávající zástavbě. 
Jedná se o konkrétní případ, kdy by bylo 
znemožněno nutné řešení naprosto 
nevyhovující dopravní situace v městské části. 
Navíc s výstavbou komunikace je svázán 
projekt již v předstihu umístěných a 
povolených staveb pro bydlení a nemožnost 
jejího povolení a realizace by znamenal 
patovou situaci. Za předpokladu, že hlukové 
limity budou v intravilánech městských částí 

§28 
(7) A 

Akceptováno. 
 
Byla doplněna možnost povolit výjimku. 
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stanoveny na úroveň umožňující stavět nové 
komunikace v sousedství obytných staveb tak, 
jak historicky existují v drtivé většině na 
území Prahy, pak eliminaci protihlukových 
stěn a valů vřele uvítáme. Domníváme se, že 
městské bydlení s sebou nese i nutnou 
akceptaci rušivých vlivů, které ne vždy bude 
možné zcela odstranit. 

Městská část 
Praha - 
Kunratice 

236/1460 
P 

2. kolo 

MČ doporučuje doplnit text o možnost zřídit 
protihlukovou stěnu jako součást oplocení 

§28 
(7) BnV 

Problematika "protihlukové funkce" oplocení je 
řešena v ustanovení §26 odst.2. Oplocení může 
být za určitých okolností "plné", musí ale vždy 
splnit prostorové limity obecně stanovené pro 
oplocení. 

Městská část 
Praha 10 

210/1012 
P 

2. kolo 

Odst. 1 – nestavební blok – nejasný pojem, v 
nařízení je definován v § 2 odst.1 písm.b) 
pouze pojem blok. Je třeba sjednotit pojmy: 
sítě technického vybaveni, zařízení 
technického vybavení 

§29 
(1) BnV 

Nestavební blok je definován v § 12. Síť 
představuje vedení (např. kabel,...), zařízení je 
objekt (trafo atp.). 

Městská část 
Praha 4 

204/1550 
P 

2. kolo 

na konci první věty doplnit: ….uličního 
prostoru, při splnění podmínek jiného zákona 
(13/1997 Sb.) 

§29 
(1) N 

Neakceptováno. 
 
Jiné právní předpisy platí zároveň s návrhem 
nařízení. Odkaz na jiný právní předpis má smysl 
ve chvíli, kdy souvisí s posuzováním záměru 
stavebním úřadem nad rámec stanoviska 
dotčeného orgánu. 

Městská část 
Praha 9 

209/917 
P 

2. kolo 

Tento odstavec je naprosto nepřípustný, neboť 
není účelné, aby bylo jakékoliv vedení 
energetické natož elektronických komunikací 
vedeno nadzemní částí. 
 
Důvodová zpráva sice hovoří, že tato výjimka 
je myšlena k okrajovým částem města, avšak 
toto znění již předpis NEOBSAHUJE. 

§29 
(6) N 

Neakceptováno. 
 
Ustanovení odpovídá dosavadní právní úpravě, v 
rámci analýz nebyl zaznamenán problém s tímto 
ustanovením. Výjimka je institut sloužící k 
umožnění řešení skutečně výjimečných situací, 
tímto způsobem s ní návrh pracuje. Důvodová 
zpráva není sice závazným dokumentem, nelze 
ji ale při výkladu jednotlivých ustanovení 
opominout. 

Městská část 
Praha 9 

209/918 
P 

2. kolo 

v § 30 by nadto měla být primárně začleněna 
výstavba kolektorů a uložení všech inž. sítí do 
kolektoru (samozřejmě, kde to jen je 
stavebně technicky možné) a zjednodušení 
následných oprava napojení bez nutnosti 
zasahovat do uličních profilů. 

§30 N 

Neakceptováno. 
 
Problematiku řeší § 18 (dříve 29) odst. 3. - 
předepisuje umístění sítí ve společných trasách 
(buď koridorech, nebo kolektorech. Paušální 
upřednostňování kolektorů není ekonomicky 
reálné a vzhledem k velkému množství různých 
typů zástavby ani vhodné. 

Městská část 
Praha 10 

210/1013 
P 

2. kolo 

Velice obtížná kontrola, nutnost zaměření 
jednotlivých stromů, aby bylo možné posoudit 
položení technické infrastruktury od paty 
kmene stromu. 

§30 BnV Problematika se posuzuje i podle dosavadní 
právní úpravy. 

Městská část 
Praha - 
Koloděje 

227/1344 
P 

2. kolo 

§ 30 Požadavky na prostorové uspořádání a 
provádění 
Odst. 1) nesmírně nebezpečné je striktní 
nastavení limitů dle přílohy č. 1 – zneužitelné 
v územním či stavebním řízení, v některých 
případech nesplnitelné!!! Doporučuji nechat 
odkaz na normové hodnoty!!! 

§30 
(1) 

př.:1 
A 

Akceptováno. 
 
Tabulka v příloze byla nahrazena odkazem na 
příslušnou technickou normu. 

Městská část 
Praha 11 

211/1616 
P 

2. kolo 

Není zřejmé, zda pojem "šířka ulice" znamená 
např. vozovku a chodník nebo komunikaci ve 
smyslu zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích. 
 
Požadavek na vymezení výsadbového pásu by 
z hlediska přehlednosti Předpisu měl být 
přesunut do příslušného paragrafu 
zabývajícího se touto problematikou - např. 
§27. 
Konkrétní parametry pro výsadbové plochy by 
bylo lépe uvést v textu ustanovení místo v 
příloze Č. 1 Specifické hodnoty, 1. Stromy a 
inženýrské sítě. 

§30 
(2) BnV 

Šířka ulice je vztažena k šířce uličního 
prostranství - tedy plocha vymezená uliční čarou 
(viz §12 a 13) 
 
Požadavek je vymezen zejména s ohledem na 
inženýrské sítě, proto je v příslušném 
ustanovení. Vzhledem k množství a podrobnosti 
informací a vazbě na grafické zobrazení je 
umístění do přílohy vhodnější. 

Městská část 
Praha 11 

211/1617 
P 

2. kolo 

V ustanovení je uvedeno "Při pokládce sítí 
technické infrastruktury včetně přípojek musí 
být splněny minimální vzdálenosti sítí od paty 
kmene stromu dle bodu 1 přílohy Č. 1 k 
tomuto nařízení.". Spíše než z minimálních 
vzdáleností podzemních sítí od paty kmene 
stromu by bylo lépe vycházet ze sadovnické 
oborové normy ČSN 83 9061 Ochrana stromů, 
porostů 

§30 
(3) N 

Neakceptováno. 
 
Připomínka směřuje k optimálním hodnotám pro 
výsadbu stromu. Předpis ovšem definuje 
hodnoty minimální, nepodkročitelné. Pokud by 
byly optimální hodnoty definovány jako 
minimální, došlo by v obrovském množství 
případů k eliminaci možnosti strom vůbec 
vysadit. 
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a vegetačních ploch při stavebních pracích, 
kde je stanoveno, že nejmenší vzdálenost od 
paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu 
kmene, nejméně však 2,5 m. V případě, že 
tyto 
podmínky nemohou být z objektivních příčin 
dodrženy, je nutné postupovat na základě 
konkrétního posouzení taxonu, stáři, velikosti 
stromu a jeho kořenového systému. 

Městská část 
Praha 3 

203/782 
P 

2. kolo 

Při pokládce sítí technické infrastruktury 
nestačí vymezení minimální vzdálenosti od 
paty kmene stromu, neboť je ve stávajících 
ulicích třeba chránit nejen existující stromy, 
ale i tradičně založené výsadbové pásy, které 
nejsou aktuálně osázeny. K vymezení 
minimální vzdálenosti ukládaných sítí „od paty 
kmene stromu“ proto požadujeme doplnit 
„nebo středu výsadbového pásu“. 

§30 
(3) N 

Neakceptováno. 
 
Na problematiku předpis pamatuje již v 
navrženém znění. K dodržení vzdálenosti sítě od 
výsadbového pásu slouží ustanovení § 30 - limit 
přesahu ochranného pásma do výsadbového 
pásu, stanovený na 0,2 m. K ochraně 
neosázených míst slouží rovněž ustanovení § 
30, které stanoví, že "Při stavebních úpravách 
sítí technické infrastruktury se zachovávají 
stávající výsadbové prostory pro stromy." 

Městská část 
Praha 15 

215/1088 
P 

2. kolo 

§ 31 - 33 - napojení na komunikaci a kapacity 
parkování - neumím posoudit přínos těchto 
paragrafů pro vyřešení problému s 
parkováním vozidel. 

§31 BnV 

Požadavky byly stanoveny adekvátně k situaci 
parkování na území hlavního města Prahy a 
možnostem realizace stání při umisťování 
jednotlivých staveb. 

Městská část 
Praha 20 

220/1220 
P 

2. kolo 

Připomínka: 
Doplnit odstavec týkající se konkretizování 
parametrů dopravního připojení, a to např. 
převzetím ze stávající právní úpravy: Připojení 
staveb na pozemní komunikace musí svými 
parametry, provedením a způsobem připojení 
vyhovovat požadavkům bezpečného užívání 
staveb a bezpečného a plynulého provozu na 
přilehlých pozemních komunikacích. Podle 
druhu a charakteru stavby musí připojení 
splňovat též požadavky na dopravní 
obslužnost, parkování a přístup požární 
techniky, a musí být dokončeno před 
kolaudací stavby. 

§31 A 

Akceptováno částečně. 
 
Bylo doplněno: Připojení na pozemní komunikaci 
musí být dokončeno nejpozději před oznámením 
o užívání stavby, popřípadě vydáním 
kolaudačního souhlasu stavby. 
 
Ostatní části připomínky duplikují jiné právní 
předpisy a jiná ustanovení tohoto nařízení. 

Městská část 
Praha 10 

210/1014 
P 

2. kolo 

Podle čeho se posuzuje „druh stavby a 
potřeba“. Může žadatel uvést, že nemá 
„potřebu“ připojovat svůj dům na síť 
pozemních komunikací, neboť např. má 
parkování zajištěno v docházkové vzdálenosti 
dle § 33? 

§31 
(1) BnV 

Jedná se o objektivní potřebu - např. stožár 
elektrického vedení je stavbou, ale je zbytečné 
vyžadovat jeho připojení na pozemní 
komunikaci. Obdobně problematiku řeší 
celostátní předpis.  
 
Požadované počty parkovacích stání řeší § 32, 
resp. příloha č. 2. 

Městská část 
Praha 1 

201/558 
ZP 

2. kolo 

(3) Rampy vjezdu a výjezdu hromadných 
garáží se nesmí umisťovat do základního 
uličního prostoru. V odůvodněných případech 
lze do základního uličního prostoru umístit 
rampy situované podélně s komunikací mezi 
vozovkou a chodníkem. Ustanovení se netýká 
veřejných garáží. 
 
Veřejné (veřejnosti přístupné) garáže nebývají 
velmi často umísťovány pouze pod veřejnými 
prostranstvími (např. parkování v OD Kotva či 
v OC Palladium je třeba 
jednoznačně hodnotit jako veřejné garáže)! 
Poslední věta třetího odstavce je nadbytečně 
svazující. 

§31 
(3) A 

Akceptováno. 
 
Bylo upraveno. 

Městská část 
Praha 4 

204/1552 
P 

2. kolo 

na začátku druhé věty nahradit „V 
odůvodněných případech… 
„Ve výjimečných případech..“ 

§31 
(3) N 

Neakceptováno. 
 
Legislativně adekvátní je termín "v 
odůvodněných", termín "ve výjimečných" 
implikuje institut výjimky, která se v souladu se 
stavebním zákonem uděluje v samostatném 
správním řízení. 

Městská část 
Praha 11 

211/1618 
P 

2. kolo 

V ustanovení uvedená možnost umístit do 
základního uličního prostoru podélně rampy 
mezi vozovkou a chodníkem je nejasná. 

§31 
(3) BnV 

Ustanovení vyžaduje umisťovat rampy pouze do 
stavebních bloků. Přesto vzhledem k široké 
variabilitě urbanistických situací, které mohou 
ve městě nastat, ustanovení připouští v 
odůvodněných případech umístit rampu mezi 
vozovku a chodník za podmínky, že nebude 
přerušen chodník podél zástavby. Jedná se 
například o situace, kde je takové řešení 
výrazně vhodnější z hlediska velmi složité 
terénní konfigurace nebo potřeby vysoké 
kapacity napojení (velké komerční nebo 
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sportovní stavby apod.). 

Městská část 
Praha 15 

215/1076 
P 

2. kolo 

V případě § 32 (Kapacity parkování) je však 
možné, při znalosti místních poměrů a 
možností, odhadnou dopad už dnes. Základní 
teze řešení, zpoplatnění parkování ve 
veřejných prostranstvích, určitě nepovede v 
okrajových částech Prahy (zóny 05, 06), 
zejména v sídlištních celcích, ke kýženému 
efektu. Ve vnitřních částech Prahy to má 
určitou logiku, která může vést k citelnému 
poklesu individuální dopravy a související 
poptávkou po parkovacích kapacitách. Naopak 
to ale může současně znamenat další zatížení 
v okrajových částech města. Snaha o 
přeorientování určité části uživatelů aut na 
MHD sice vnitřní Praze ulehčí, ale na okrajové 
části Prahy tato skutečnost určitě žádný 
pozitivní vliv mít nebude. Auta tu zkrátka už 
jednou jsou, a i kdybychom se všichni rozhodli 
chodit (do centra) pěšky, někde parkovat musí 
(a to většinou v okrajových částech Prahy)! 
Vzhledem k výraznému nedostatku vhodných 
ploch a obecně značné nechuti obyvatel k 
budování novým parkovacích ploch v 
bezprostředním okolím jejich bydliště, 
nezbývá nic jiného než i nadále důsledně 
požadovat nezbytné řešení po novém 
stavebníkovi. Přechod ukazatele základního 
počtu stání na hrubou podlažní plochu (HPP 
m²/1 stání) je určitě dobrý počin, ale způsob 
pro stanovení počtů stání, který vychází z 
přílohy č. 2 tohoto předpisu, je bohužel vůči 
stavebníkovi spíše ještě benevolentnější. 
Problém však asi není primárně v konstrukci 
této tabulky, ale v naprostém ignorování 
nárůstu automobilizace, která se od konce 
minulého století výrazně změnila. Argument o 
mírném poklesu v posledních letech neobstojí 
v konfrontaci s enormním nárůstem v prvním 
desetiletí tohoto století, od kdy platí 
parametry, které jsou dodnes užívány. 

§32 BnV 

Jednotlivé požadavky byly znovu prověřeny. Byl 
navýšen minimální požadovaný počet stání pro 
bydlení. Oproti stávajícímu stavu je systém 
především upraven ve smyslu lepší přehlednosti, 
srozumitelnosti a omezení obcházení. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1289 
P 

2. kolo 

Odst.(3) a (4) - umístění vázaných a 
návštěvnických do uličního prostoru se jeví 
jako velmi nevhodné. 

§32 BnV 

Pravděpodobně k §33. 
 
Ustanovení se týká pouze nově realizovaných 
ulic (společně se zástavbou). Není možné 
umisťovat parkovací stání do stávajících ulic. 

Městská část 
Praha 20 

220/1222 
P 

2. kolo 

V některých účelech užívání může působit 
problém správné rozřazení na vázaná a 
návštěvnická stání, např. u krátkodobého 
ubytování - je třeba v příloze nařízení tyto 
sporné případy v tomto smyslu upřesnit. 

§32 BnV 
Přesný procentuální poměr mezi vázanými a 
návštěvnickými stáními je stanoven v příloze č. 
2. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1494 
ZP 

2. kolo 

Maximální počet stání na byt (2) může u 
rezidenčních vil být pro investory problém. 
(Podle zkušenosti jsou skutečně velké vily 
navrhovány se 3 – 4 garážovými stáními. Je 
otázka, zda je to správné zakázat. Může to 
zabránit rekolaudaci vily na bytový dům s více 
byty, může to zmenšovat nároky na velikost 
objektů. Současně to může vést k tendenci 
nestavět rezidenční vily ale vícebytové 
objekty. Nutno posoudit, co je správnější. 
Např. v Troji preferujeme vily před bytovými 
domy). 

§32 A 

Akceptováno. 
 
Maximální počty stání pro bydlení byly 
odstraněny. 
 
Pozn.: I v původním návrhu nařízení se týkaly 
pouze zóny 0 a 1, nikoli tedy např. MČ Praha 
Trója. 

Městská část 
Praha - 
Běchovice 

232/1389 
P 

2. kolo 

návrh znamená zhoršení oproti platnému 
stavu a snížení počtu parkovacích stání, proto 
se požaduje zachování stávajícího stavu, 

§32 A 

Akceptováno částečně. 
 
Jednotlivé požadavky byly znovu prověřeny. Byl 
navýšen minimální požadovaný počet stání pro 
bydlení. Oproti stávajícímu stavu je systém 
především upraven ve smyslu lepší přehlednosti, 
srozumitelnosti a omezení obcházení. 

Městská část 
Praha 11 

211/1619 
P 

2. kolo 

K návrhu výpočtu a hodnotám a oblastem 
stanoveným v přílohách se předem bez 
praktického ověření nelze vyjádřit. 

§32 BnV 
Hodnoty uvedené v přílohách byly připraveny ve 
spolupráci se specialisty na danou problematiku 
a v principu vycházejí ze stávající legislativy. 

Městská část 
Praha 8 

208/894 
P 

2. kolo 

§ 32 - návrh znamená zhoršení oproti 
platnému stavu a snížení počtu parkovacích 
stání, proto se požaduje zachování stávajícího 
stavu, 

§32 A 

Akceptováno částečně. 
 
Jednotlivé požadavky byly znovu prověřeny. Byl 
navýšen minimální požadovaný počet stání pro 
bydlení. Oproti stávajícímu stavu je systém 
především upraven ve smyslu lepší přehlednosti, 
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srozumitelnosti a omezení obcházení. 

Městská část 
Praha 19 

219/1178 
P 

2. kolo 

16. § 32 kapacity parkování - výsledný počet 
vázaných parkovacích resp. garážových stání 
by měl být jedno stání na jeden byt. není 
řešeno parkovací stání na vlastním 
pozemku u rodinných domů. Dále v 
připomínkách předaných MHMP dne 20.9.2011 
jsme požadovali navýšení počtu 
návštěvnických stání a to tři stání na 10 bytů - 
na této naší připomínce nadále trváme. 

§32 A 

Akceptováno částečně. 
 
Jednotlivé požadavky byly znovu prověřeny. Byl 
navýšen minimální požadovaný počet stání pro 
bydlení a to včetně stání návštěvnických. 
 
Stání na vlastním pozemku (nebo v rámci 
jednotně řešeného celku) je předepsáno 
ustanovením §33 odst. 1 a platí pro všechny 
stavby včetně rodinných domů. 
 
Oproti stávajícímu stavu je systém především 
upraven ve smyslu lepší přehlednosti, 
srozumitelnosti a omezení obcházení. Součástí 
této změny je i úprava výpočtu z hrubé podlažní 
plochy. 

Městská část 
Praha - 
Satalice 

226/1325 
P 

2. kolo 

U rodinných domů chybí stanovení počtu 
parkovacích míst na vlastním pozemku z 
důvodu nezatěžování veřejných komunikací. 

§32 BnV 
Požadavky jsou stanoveny v ustanovení §32 
(kapacity) a §33 odst. 1 (povinnost stání na 
vlastním pozemku). 

Městská část 
Praha 20 

220/1221 
P 

2. kolo 

Minimální počet vázaných stání pro bydlení by 
neměl být redukován (snižován) podle 
jednotlivých zón města (kromě historické zóny 
0), neboť v případě těchto stání nelze 
očekávat natolik efektivní vliv území a 
dostupnost MHD, že by odradilo rezidenty od 
úplného využívání osobního vozidla. 

§32 N 

Neakceptováno. 
 
Předpis je navržen v principu v duchu 
připomínky. Rozdíl ve výsledných přepočtech 
pro bydlení je v šíři území města výrazně 
mírnější oproti ostatním účelům užívání, neboť i 
vliv území a dostupnosti stanic metra se pro 
bydlení projevuje výrazně mírněji. Přesto je 
rozdíl v potřebě stání mezi centrem města a 
předměstím nezanedbatelný, výrazněji se navíc 
projevuje v území příměstském (menší 
nezávislejší části města, původní vesnice a 
suburbánní zástavba). Potřeba rozdělit míru 
požadavků na parkování v území města i pro 
bydlení byl jedním z hlavních výstupů provedené 
analýzy stávající situace, kdy současné 
požadované kapacity jsou ve vnitřním městě 
spíše naddimenzované, zatímco v okrajových 
částech města v některých případech 
nedostačují. 

Městská část 
Praha - 
Čakovice 

234/1431 
P 

2. kolo 

§32, §33 
navržená změna výpočtu požadavků na 
parkovací stání bude 
znamenat, že počet parkovacích stání tzv. 
vázaných a návštěvnických bude menší než 
bylo v původním předpise. Předpis je tak 
upravován ve prospěch stavebníků a 
developerů, kterým umožňuje umísťovat 
parkovací stání na veřejné komunikace, které 
nejsou pro tento účel dostatečně kapacitní a 
bude to v neprospěch stávajících obyvatel - 
možnost umístit parkovací stání i do 
základního uličního prostoru (§33 odst. 2, 3). 
MČ požaduje, aby u staveb pro bydlení byl 
určován počet parkovacích stání ve vztahu k 
bytu - vázaná stání 1 byt = min. 1 stání, 
návštěvnická stání - 10 bytů = min. 3 stání. 

§32 A 

Akceptováno částečně. 
 
Jednotlivé požadavky byly znovu prověřeny. Byl 
navýšen minimální požadovaný počet stání pro 
bydlení. Zároveň je nutné dodat, že při 
posuzování počtu stání je třeba reflektovat 
rozdíl mezí hrubou a čistou podlažní plochou, 
který představuje poměr cca 0,7. 
 
Ustanovení § 33 odst. 2 a 3 neumožňuje 
umisťovat parkovací stání do stávajících ulic. 
Současně musí být splněno ustanovení odst. 1, 
tedy že stání musí být umístěna na pozemku 
stavebníka. Ustanovení se tedy uplatní výhradně 
u nově realizovaných ulic. 

Městská část 
Praha - 
Šeberov 

224/1307 
P 

2. kolo 

U RD stanovit počet parkovacích míst na 
vlastním pozemku z důvodu nezatěžování 
veřejných komunikací. 

§32 BnV 
Požadavky jsou stanoveny v ustanovení §32 
(kapacity) a §33 odst. 1 (povinnost stání na 
vlastním pozemku). 

Městská část 
Praha 20 

220/1223 
P 

2. kolo 

Ukazatele základního počtu stání pro byty v 
bytových domech jsou poddimenzované. Dále 
jsou i nevhodně vztažené k hrubé podlažní 
ploše, nikoliv k počtu bytů a jejich velikosti, 
což považujeme za vhodnější řešení, které je 
ostatně používáno jak v současně platném 
předpisu, tak i v normě ČSN 73 6110 – 
Projektování místních komunikací, na kterou 
se odkazuje vyhláška č. 268/2009 Sb. Stejně 
tak je tento ukazatel nevhodný pro potřeby 
výpočtu parkovacích stání u rodinných domů, 
kde vzhledem k jeho vztažení k hrubé podlažní 
ploše (a nikoliv k počtu a velikosti bytů) může 
naopak docházet k předimenzování počtu 
parkovacích stání. 

§32 
př.:2 BnV 

Jednotka hrubé podlažní plochy byla zvolena 
proto, že výpočet stání přichází na řadu již v 
raných fázích projektu, kdy je hrubá podlažní 
plocha adekvátní veličinou v rámci míry znalostí 
investora i projektanta 
o výsledném projektu. Počítání s přesnými 
čistými plochami v době, kdy je nelze ještě s 
jistotou znát, systém naopak zatěžuje. Celkový 
objem zástavby vyjádřený hrubou podlažní 
plochou je navíc relativně jednoznačný a 
obtížněji manipulovatelný ve srovnání se 
stávající úpravou, což se doposud při výpočtu i u 
bytových staveb často dělo. 
 
K předimenzování u rodinných domů nemůže 
dojít, neboť je zavedena korekce maximálního 
počtu stání na jednotku (2). 

Městská část 
Praha - Dolní 

231/1372 
ZP 

Navrhovaný předpis relativizuje a snižuje 
počty parkovacích stání potřebné k 

§32 
př.:2 A Akceptováno částečně. 
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Měcholupy 2. kolo bezproblémovému fungování jednotlivých 
provozů. Průměrně snižuje základní požadavek 
na 1/4 doposud požadovaného počtu 
parkovacích stání. Jak je dobře uvedeno v 
důvodové zprávě PSP, tak není možné 
snižovat předepsané počty stání na vlastním 
pozemku pokud není parkování na 
veřejných prostranstvích všude zpoplatněno. 
Nové požadavky stanovují hodnoty uvedené v 
tabulce přílohy č. 2. Jen pro názornost. V této 
tabulce v položce 2b s názvem "Služby a 
drobné provozovny" jsou namíchány velmi 
různé provozy (restaurace, obchody, výdejny 
e-shopů, servisy) u nichž je 
nově uváděn požadavek 1 stání na 40m2 
hrubé podlažní plochy. To je však v některých 
případech velmi málo. Jen pro příklad uvádíme 
jak by se změnily počty parkovacích stání u 
autoservisu o rozměru 200 m2. Dle stávajících 
OTP připadá pro autoservis jedno stání na 0,2 
servisního místa = 5 parkovacích stání na 
stojan. Dle nových PSP připadá jedno stání na 
každých 40m2 hrubé podlažní plochy. To 
znamená, že při pěti parkovacích stáních může 
mít nový servis hrubou podlažní plochu 200 m 
. Na této ploše lze bez problémů umístit 4 
servisní stojany. Podle stávajících OTP by zde 
mělo být 20 parkovacích stání. Deficit 15 
parkovacích stání se projeví v okolních ulicích. 
U autoopraven je tedy nasnadě, že zde není 
možno uvažovat jakýkoli počet snížení 
parkovacích stání s ohledem na docházkovou 
vzdálenost MHD, neboť všichni zákazníci 
přijedou autem. Zároveň je patrné, že je do 
společné kategorie 2b zařazen provoz s 
naprosto rozdílnými potřebami na kapacitu 
parkovacích stání. Požadujeme proto zachovat 
počty požadovaných parkovacích stání dle 
stávajících OTP nebo ustanovit zákaz 
parkování na veřejných prostranstvích. 

Bylo znovu prověřováno. Požadavek pro 
autoservisy byl navýšen. 

Městská část 
Praha 9 

209/976 
ZP 

2. kolo 

§ 32, resp. příloha č. 3 (mapa) - redukce 
základního počtu stání. Na našem území se 
vyskytují zóny 2-7. Chápeme myšlenku 
redukovat dopravu v pohybu a nutit budoucí 
uživatele k většímu užívání MHD. Obáváme se 
však spíše opačného efektu - nedostatek 
parkovacích stání vyvolá silný tlak na 
parkování v ulicích, které jsou již zpravidla 
saturovány a mnohdy se parkuje v rozporu s 
dopravními předpisy (před přechody pro 
chodce, na obousměrných 
komunikacích je zachován pouze 1 jízdní pruh, 
někde se dokonce parkuje i ve druhé řadě). 
 
Toto jsou převážně problémy sídlišť, kde 
převažuje rezidenční využití. Laicky řečeno - 
pokud dojíždím do zaměstnání po metropoli 
vozem, mohu využít MHD, ale pokud bydlím v 
problematické oblasti, neprodám kvůli tomu 
soukromé vozidlo. Zatímco 20% redukce 
nároku vázaných stání pro bydlení v oblasti 
MHD slušně obslouženého okolí 02 areny 
může být ještě možná (předpokládáme, že je 
průzkumem bezpečně zjištěno), redukce počtu 
stání pro ostatní funkce na max. 45% 
základního počtu, jenž může jít až na 15% 
z.p. se jeví jako zcela nemožná. Investoři se 
snaží všemožnými způsoby redukovat náklady 
a pokud jim nové nařízení umožní zredukovat 
počet potřebných parkovacích stání o 85%, 
velmi rádi se toho chopí a všichni se dočkají 
pouze kolapsu parkování. Nařízení investorům 
dokonce zakazuje v oblastech 01-04 pokrýt 
plně nárok dopravy v klidu. Tento bod 
vnímáme jako zásadní. 

§32 
př.:3 BnV 

Ač není z připomínky zcela jasné, co je myšleno 
"problematickou oblastí", princip popsaný 
"laickými slovy" je správný - zatímco při 
dojíždění za prací / kulturou atp. se v centrální 
části města více používá MHD, u bydlení se 
dobrá dopravní dostupnost hromadnou 
dopravou projeví výrazně méně. Přesně z toho 
také vychází návrh nařízení- redukce v území 
pro bydlení je výrazně menší, než pro ostatní 
účely užívání (viz rozdíl zmíněný v samotné 
připomínce). Co se týče zmíněných "sídlišť" tak 
(máme-li zůstat na Praze 9) na Proseku k žádné 
redukci u bydlení nedochází. 
 
Úvaha, že investoři se snaží omezovat náklady 
na řešení dopravy v klidu, zpravidla platí u 
bytové výstavby, u ostatních sektorů ale není 
zcela správná. Zejména u developmentu 
komerčních zařízení bývá naopak velmi častá 
snaha realizovat co největší počet stání bez 
ohledu na negativní vlivy, které tím jsou v okolí 
způsobeny (hluk, zvýšené emise). Max. limit 
počtu stání, které se smí v rámci stavby 
realizovat není novinkou - úplně stejně funguje i 
stávající předpis - pouze s tím rozdílem, že 
stanovené minimum a maximum se rovnají. 
Návrh PSP pouze zavádí určitý rozptyl. 

Městská část 
Praha 10 

210/1015 
P 

2. kolo 

odst. 1) …s výjimkou staveb dočasných na 
dobu nejvýše roku – užívání staveb nelze 
prodloužit ? nebo toto budou stavebníci 
obcházet a budou žádat o stavby dočasné na 1 
rok a následně vždy žádat o změnu užívání 
spočívající v prodloužení užívání a zase např. 
vždy o jeden rok 

§32 
(1) BnV 

Užívání staveb prodloužit lze, je ale nezbytné 
rozhodnutí stavebního úřadu. Ten musí 
posoudit, jestli se jedná o obcházení smyslu 
ustanovení, nebo jestli je relevantní dočasnou 
stavbu znovu povolit. Těžko si lze představit, že 
stavebník s úmyslem vyhnout se realizaci 
parkovacích stání realizuje např. obytný 
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komplex s rizikem, že ho bude muset po roce 
odstranit. 

Městská část 
Praha 11 

211/1620 
P 

2. kolo 

Z ustanovení vyplývá, že dočasné stavby na 
dobu nejvýše 1 roku nemusí mít zajištěno 
parkování. S tímto nesouhlasíme. Např. u 
staveb zařízení staveniště by toto mohlo mít 
negativní dopad na okolí. 

§32 
(1) N 

Neakceptováno. 
 
Úprava je nezbytná vzhledem k změně 
navazující legislativy. Např. i dočasné podium na 
náměstí by muselo mít umístěno příslušný počet 
stání. 

Městská část 
Praha 19 

219/1179 
P 

2. kolo 

17. § 32 odst. 1 - i stavba dočasná po dobu 
jednoho roku může vyžadovat velké nároky na 
parkování (zařízeni staveniště) 

§32 
(1) N 

Neakceptováno. 
 
Úprava je nezbytná vzhledem k změně 
navazující legislativy. Např. i dočasné podium na 
náměstí by muselo mít umístěno příslušný počet 
stání. 

Městská část 
Praha 1 

201/559 
ZP 

2. kolo 

(2) Minimální požadovaný a maximální 
přípustný počet stání je stanoven procentem 
ze základního počtu stání pro jednotlivé zóny 
vymezené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, a 
to zvlášť pro 
a) vázaná stání pro bydlení a 
b) vázaná stání pro ostatní účely užívání a 
návštěvnická stání pro všechny účely užívání; 
u staveb zasahujících do více zón se počty 
stání určí dle zásad pro zónu s nižším 
procentem pro požadované minimum. 
Výsledný počet stání se zaokrouhluje směrem 
nahoru. 
 
Minimální požadovaný počet PS není vhodné 
zaokrouhlovat dolu, zvlášť jedná-Ii se o 1 
stání. Vztah tvůrce OZV k minimálnímu 
požadovanému počtu stání je dostatečně 
vstřícně 
vyjádřen v odstavci (6) stejného §. 
Doporučujeme výpočtově započaté stání 
zaokrouhlovat vždy směrem nahoru. 

§32 
(2) A 

Akceptováno částečně. 
 
Možnost úpravy systému zaokrouhlení směrem 
nahoru byla znovu prověřena. Návrh nelze zcela 
převzít z důvodu rozdělení stání na návštěvnické 
a vázané, v případě úpravy by bylo často 
nezbytné realizovat návštěvnické parkovací 
stání na základě výpočtových hodnot limitu se 
blížících nule. 
 
Ustanovení bylo nicméně upraveno tak, že 
zaokrouhlení se aplikuje podle běžné 
matematické zvyklosti, tedy od 0,5 včetně 
nahoru a do 0,5 dolu. 

Městská část 
Praha - 
Slivenec 

230/1363 
P 

2. kolo 

ze zkušeností víme, že navrhované kapacity 
stání v okrajových částech Prahy v současné 
době nestačí. Normou jsou dvě auta v rodině a 
na to by měly být navržené kapacity. Můžeme 
se rozčilovat, můžeme s tím nesouhlasit, ale 
to je tak všechno, co s tím aktuálně můžeme 
dělat. 

§32 
(2) A 

Akceptováno. 
 
Byl navýšen minimální požadovaný počet stání 
pro bydlení obecně a zároveň navýšen přepočet 
pro zóny 7 a 8. 

Městská část 
Praha 22 

222/1246 
P 

2. kolo 

S navrhovanými limity minimálních a 
maximálních počtů parkovacích stání 
nesouhlasíme. Dle našich předběžných 
vzorových výpočtů by došlo ke zhoršení 
stávajícího stavu. V naší okrajové městské 
části, kde většina obyvatel používá osobní 
vozy a návaznost na hromadnou dopravu není 
tak ideální jako v centru města, by zavedení 
uvedených limitů vedlo k živelnému odkládání 
osobních automobilů na plochách, které k 
tomu nejsou určeny. Jakákoliv redukce 
parkovacích stání u jednotlivých staveb je pro 
nás nepřípustná. 

§32 
(2) A 

Akceptováno. 
 
Byl navýšen minimální požadovaný počet stání 
pro bydlení a zároveň navýšen přepočet pro 
zóny 7 a 8. Zároveň je nutné dodat, že při 
posuzování počtu stání je třeba reflektovat 
rozdíl mezí hrubou a čistou podlažní plochou, 
který představuje poměr cca 0,7. 

Městská část 
Praha - 
Šeberov 

224/1306 
P 

2. kolo 

Složitý výpočet, doporučujeme dle bytových 
jednotek, chybí stání pro invalidy 

§32 
(2) N 

Neakceptováno. 
 
Výpočet je naopak oproti stávajícímu předpisu 
výrazně zjednodušený. Stání pro invalidy jsou 
řešeny jiným právním předpisem (398/2009 
Sb.), platí v Praze souběžně s PSP, nelze ho 
duplikovat. 

Městská část 
Praha - 
Koloděje 

227/1345 
P 

2. kolo 

§ 32 Kapacity parkování 
Odst. 2) výpočet prostřednictvím HPP je 
nastavený dobře, příloha č. 3 - výpočet 
intervalu min. – max. podle zón je 
poddimenzovaný – např. zóna 4 je u max. 
hladiny stále 15-30 % pod úrovní reálné 
potřeby!!! – Doporučuji přehodnotit intervaly 
resp. vhodnější nastavení mediánu, v zónách 
bez potřeby regulace nezastropovat  

§32 
(2) 

př.:3 
A 

Akceptováno.  
 
Byl proveden další set kontrolních výpočtů dle 
reálných projektů. Přepočet v území byl upraven 
jak pro bydlení (navýšení minim v krajních 
zónách), tak pro nebytové typologie (navýšení 
maxim v zónách 2-5). 

Městská část 
Praha 4 

204/1553 
P 

2. kolo 

vypustit druhou větu „U staveb souborů….“ 
nebo do §2 doplnit definici pojmu 
„zastupitelnost“ 

§32 
(4) N 

Neakceptováno. 
 
Zastupitelnost stání je všeobecně známý a 
užívaný pojem. 

Městská část 201/560 (6) Z odstavce 1 písm. a) lze povolit výjimku, §32 A Akceptováno. 
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Praha 1 ZP 
2. kolo 

a to za předpokladu, že minimální požadovaný 
počet stání je nižší nebo rovno 10 PS. 
 
30 PS, z nichž lze povolit výjimku, je pro 
podmínky zóny 0, tedy PPR, příliš mnoho! 
Vzhledem k naplněnosti ulic parkujícími 
vozidly a dále vhledem k tomu, že se strany 
HMP 
nelze očekávat žádnou pozitivní změnu ve 
vztahu ke změně využití ulic a systémovému 
řešení parkování v PPR muže mít každá 
takováto deklarovaná benevolence fatální 
dopad pro dotčené území. Přitom ze 
závažných technických důvodů lze aplikovat 
ustanovení § 1, (3) a (4))1 Pro PPR 
navrhujeme namísto 30 PS uvádět 10 PS. 

(6)  
Počet stání byl snížen na 10. 

Městská část 
Praha 2 

202/608 
P 

2. kolo 

§ 32 odst. 6) – nesouhlasíme se zněním 
povolení výjimky při počtu stání nižším než 
30. Doporučujeme pravidlo snížit ve 
stabilizovaném území centrální části, resp. pro 
památkovou rezervaci a pro památkové zóny, 
na počet 4 odpuštěných stání. Návrh nařízení 
jinak postupně způsobí v centru města další 
zahlcení veřejného prostoru automobily, které 
již nyní není schopen pojmout. 

§32 
(6) A 

Akceptováno částečně. 
 
Dosavadní právní úprava umožňuje výjimku z 
jakéhokoli počtu stání. Důvodem je, že skutečně 
existují případy, kdy by bylo vyžadování 
parkovacích stání nelogické, byť by byla 
technicky realizovatelná. Aby bylo zamezeno 
zneužívání, omezuje návrh nařízení udělení 
výjimky počtem parkovacích stání. 
 
Počet stání, z nichž lze povolit výjimku, byl v 
rámci projednání snížen na 10. 

Městská část 
Praha 9 

209/920 
P 

2. kolo 

Je nepřípustné, aby u novostaveb byla 
povolena výjimka z počtu parkovacích stání. 

§32 
(6) N 

Neakceptováno. 
 
Dosavadní právní úprava umožňuje výjimku z 
jakéhokoli počtu stání. Důvodem je, že skutečně 
existují případy, kdy by bylo vyžadování 
parkovacích stání nelogické, byť by byla 
technicky realizovatelná. Aby bylo zamezeno 
zneužívání, omezuje návrh nařízení udělení 
výjimky počtem parkovacích stání. 
 
Výjimka je institut sloužící k umožnění řešení 
skutečně výjimečných situací, tímto způsobem s 
ní návrh pracuje. 
 
Počet stání, z nichž lze povolit výjimku, byl v 
rámci projednání snížen na 10. 

Městská část 
Praha 14 

214/1064 
P 

2. kolo 

výjimka z min. počtu parkovacích stání 
 
Výjimku nepřipustit. Jeví-li se jako nezbytná, 
snížit limit na 8 stání. 

§32 
(6) A 

Akceptováno částečně. 
 
Počet stání byl snížen na 10. 

Městská část 
Praha 3 

203/784 
P 

2. kolo 

Nesouhlasíme se zněním o povolení výjimky 
při počtu stání nižším, než 30. Doporučujeme 
pravidlo snížit na počet 4 odpuštěných stání. 

§32 
(6) A 

Akceptováno částečně. 
 
Počet stání byl snížen na 10. 

Městská část 
Praha - Libuš 

233/1416 
P 

2. kolo 

Jako problematickou pak vidíme výjimku 
specifikovanou v § 32 odst. 6. Chápeme 
nutnost řešit odpovídající počet parkovacích 
míst např. ve stávající zástavbě, kde není 
možné řešit 
parkování odpovídajícím způsobem, ale 
navrhované ustanovení je příliš vágní. 
 
Počty parkovacích míst v PSP navrhujeme 
řešit podle objektivní potřeby konkrétního 
území s tím, že PSP by tak mohly stanovit 
minimální (navrhovaný stav) a maximální 
možný 
požadovaný počet parkovacích míst ze strany 
dotčených orgánů státní správy a samosprávy 
ve vztahu ke konkrétnímu území. Nové trendy 
řešení dopravy v klidu by měly být součástí 
územně plánovacích podkladů a dokumentace. 

§32 
(6) BnV 

Stavební předpisy nemají právo vyžadovat při 
umístění stavby řešení parkování pro okolní 
zástavbu. 
 
Územně plánovací dokumentace může počty 
stání stanovit odchylně, to předpis umožňuje. 

Městská část 
Praha 8 

208/895 
P 

2. kolo 

§ 32 odstavec 6 – požadavek na změnu textu: 
Z odstavce 1 písm. a) lze povolit výjimku, a to 
za předpokladu, že minimální požadovaný 
počet stání je nižší než 6 a současně se 
nejedná o novostavbu, 

§32 
(6) A 

Akceptováno částečně. 
 
Počet stání byl snížen na 10. Výjimka má smysl i 
u novostaveb. 

Městská část 
Praha 9 

209/977 
P 

2. kolo 

§ 32 odst. 6 - zakotvuje možnost udělit 
výjimku z dopravy v klidu. Přinejmenším u 
novostaveb považujeme institut výjimky za 
nežádoucí, jenž povede ke snaze investorů 
redukovat náklady na výstavbu, resp. 

§32 
(6) N 

Neakceptováno. 
 
Dosavadní právní úprava umožňuje výjimku z 
jakéhokoli počtu stání. Důvodem je, že skutečně 
existují případy, kdy by bylo vyžadování 
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maximalizovat rentabilní části stavby. parkovacích stání nelogické, byť by byla 
technicky realizovatelná. Aby bylo zamezeno 
zneužívání, omezuje návrh nařízení udělení 
výjimky počtem parkovacích stání. 
 
Výjimka je institut sloužící k umožnění řešení 
skutečně výjimečných situací, tímto způsobem s 
ní návrh pracuje. 
 
Počet stání, z nichž lze povolit výjimku byl v 
rámci projednání snížen na 10. 

Městská část 
Praha 11 

211/1621 
P 

2. kolo 

Není zřejmé, jakým způsobem byl stanoven 
limit 30 stání a zda je vyhovující. 

§32 
(6) BnV Počet stání byl snížen na 10. 

Městská část 
Praha - 
Běchovice 

232/1390 
P 

2. kolo 

požadavek na změnu textu: Z odstavce 1 
písm. a) lze povolit výjimku, a to za 
předpokladu, že minimální požadovaný počet 
stání je nižší než 6 a současně se nejedná o 
novostavbu, 

§32 
(6) A 

Akceptováno částečně. 
 
Počet stání byl snížen na 10. Výjimka má smysl i 
u novostaveb. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1288 
P 

2. kolo 

zvláštní poplatek, který nahradí nedostatek 
parkovacích stání je naprosto nevhodný. Bude 
znamenat ulice plné aut! 

§32 
(6) BnV Připomínka neodpovídá návrhu nařízení, 

předmětné ustanovení není jeho součástí. 

Městská část 
Praha 22 

222/1247 
P 

2. kolo 

Možnost udělení výjimky z kapacit parkování, 
pokud požadovaný počet stání je nižší než 30 
se nám jeví jako dost vysoký a dle našich 
zkušenosti se jedná právě o významný podíl 
nově umísťovaných menších bytových 
projektů s touto kapacitou na území našeho 
správního obvodu. Navrhujeme snížení počtu 
na 20, tak aby nebyl vyvoláván nadměrný tlak 
na udělení výjimek. 

§32 
(6) A 

Akceptováno. 
 
Počet stání byl snížen na 10. 

Městská část 
Praha - 
Koloděje 

227/1346 
P 

2. kolo 

Odst. 6) velmi opatrně, nebezpečné; 
doporučuji stanovit min. limit v % vůči 
vypočtené bilanci, který musí být realizován v 
rámci projektu – 50-70%, ze zbytku by bylo 
možné se vyplatit, cena za 1 stání by měla být 
na úrovni investiční hodnoty 1 podzemního 
park.stání (250-300 tis. Kč – dostatečně 
demotivující) 

§32 
(6) BnV Připomínka neodpovídá návrhu nařízení, 

předmětné ustanovení není jeho součástí. 

Městská část 
Praha 1 

201/563 
ZP 

2. kolo 

(7) Z odstavce 1 písm. b) lze povolit výjimku, 
a to za předpokladu, že o navýšený počet 
parkovacích stání oproti maximálnímu 
přípustnému počtu parkovacích stání, dojde 
k úbytku parkovacích stání na přilehlých 
pozemních komunikacích. 
 
Navrhované Pražské stavební předpisy, i přes 
deklarovanou snahu o provázanost a 
komplexnost řešení území nenabízejí variantu, 
jak přemístit existující povrchová stání mimo 
prostor veřejných komunikací. Přitom 
takovýmto krokem by došlo k žádoucímu 
uvolnění od parkujících vozidel a plochu by 
pak bylo možno věnovat pobytovým funkcím. 
Místo toho je umožněna výjimka až 30 PS z 
minimálního požadovaného počtu 
parkovacích stání, což odpovídá: 
 
a) v řazení pro podélné stání cca délce ulice 
Jungmannova mezi Palackého a Vodičkovou 
nebo více než ulici V Jámě anebo 2/3 ulice 
Nekázanka (cca 165bm) 
b) při redukcích pro zónu 0 cca 2 činžovním 
domům o 5 NP s plně bytovou funkcí  
c) nebo 2 stejným objektům s funkcí hotel 
d) nebo 4 stejným domům s administrativní 
funkcí! 

§32 
(7) N 

Neakceptováno. 
 
Navržená textace problematiku neřeší, naopak. 
Pokud by stavebník mohl realizovat více stání 
pro svou potřebu "na oplátku" za odstranění 
stání z ulic, výsledkem by bylo, že do lokality 
přivede více automobilů (pro svou potřebu) a 
zároveň omezí stávající stání v ulici (zpravidla 
využívané stávajícími rezidenty / návštěvníky 
okolních budov). Rozhodování o počtu stání v 
ulici navíc zpravidla není v kompetenci 
stavebníka (ulici nevlastní), těžko může v 
územním řízení úbytek prokázat a následně ho 
garantovat. 
 
Důležité je ale především vysvětlit, že PSP tímto 
ustanovením nebrání přesunu automobilů z ulic 
do podzemních garáží. Pokud se městská část 
(nebo soukromý investor) rozhodne realizovat 
veřejné garáže - (stání se přesunou z ulice do 
objektu), ustanovení § 32 se na něj nevztahuje. 
Musí pouze prokázat soulad s územně plánovací 
dokumentací (pokud v území lze dle ÚPD 
veřejné garáže realizovat). 

Městská část 
Praha 9 

209/939 
P 

2. kolo 

Pro Městskou část P9 není přijatelná 
docházková vzdálenost 300 m, neboť tím 
téměř upouštíme od nároku na pokrytí počtu 
parkovacích stání u nových staveb. Vzdálenost 
300m je u bytového domu včleněného do 
stávající zástavby nepřiměřená a takováto 
parkovací stání bude málokdo využívat. 

§33 N 

Neakceptováno. 
 
Dle ustanovení §33 se jedná pouze o případy, 
kdy "se umisťuje jednotlivá stavba do stávající 
zástavby a vzhledem k místním podmínkám 
nelze stání zřídit na pozemku stavby". Stávající 
předpis v tomto případě rovnou umožňuje stání 
nerealizovat vůbec. 

Městská část 
Praha 7 

207/874 
P 

2. kolo 

§ 33 odst. 3) a 4)  
nesouhlasíme s umísťováním vázaných 
parkovacích stání do základního uličního 

§33 BnV 
Jedná se o nedorozumění. Vždy musí být 
realizován příslušný počet stání při umístění 
novostavby, na základě nařízení nelze zabírat 
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prostoru jako součást přilehlé pozemní 
komunikace z dlouhodobého hlediska vývoje 
dopravní situace v hlavním městě požadujeme 
posílit záměr výstavby garáží v bytových 
novostavbách. Důležitost je vysoká a do 
budoucna by se snížení parkovacích kapacit 
negativně odrazilo v komfortu pro občany. 
ÚMČ musí mít možnost (nebo spíše povinnost) 
navýšit minimální počet garáží v bytové 
novostavbě v lokalitách s nedostatkem 
parkování. Minimální počet garáží může 
vycházet z platné ČSN a zohlední se i úbytek 
parkování na ulici pro dostavbě. 
 
odmítáme skryté rozprostření dopravy do 
obytné zástavby 

existující parkovací místa ve veřejných 
prostranstvích. 
 
V souladu s ustanovením § 33 odst. 1 se toto 
pravidlo uplatní výhradně v situaci, kdy je řešen 
soubor staveb, jehož součástí je i nově 
realizovaný uliční prostor. Podle dosavadní 
právní úpravy je možné takto umístit libovolné 
množství parkovacích stání nad rámec 
povinných stání v garážích. Návrh nařízení tedy 
naopak tuto problematiku naopak nově upravuje 
(výrazně zpřísňuje) a umožňuje využít pro 
vázané stání uliční prostor jen v těch typech 
zástavby, kde je to s ohledem na charakter 
logické. 
 
 

Městská část 
Praha 14 

214/1065 
P 

2. kolo 

doprava v klidu pro RD 
 
Ponechat v platnosti povinnost zřízení druhého 
nebo dalšího stání na vlastním pozemku RD 
podle stávajícího předpisu (nemusí se 
vztahovat na městský RD v řadovém 
provedení). 

§33 BnV 

Parkování pro RD musí být zajištěno dle § 33 
odst. 1 na vlastním pozemku nebo v rámci 
jednotně řešeného celku. Oproti stávajícímu 
předpisu byl počet stání pro RD vztažen k HPP s 
odkazem na jednotku tak, aby nemohlo být 
nařízení obcházeno a stavěny RD o 3 bytových 
jednotkách s pouze dvěma parkovacími stáními. 

Městská část 
Praha 11 

211/1622 
P 

2. kolo 

V ustanovení je uvedena možnost vybudování 
parkovacích stání pro potřeby stavby v 
základním uličním prostoru. Není zřejmé, kdo 
bude stání a pozemky pod nimi vlastnit, 
zajišťovat údržbu (vlastník komunikace či 
soukromá osoba) a jakým způsobem se zajistí 
soukromý režim stání. 

§33 BnV 

Musí vyplynout z dohody o předání 
infrastruktury a veřejných prostranství městu. 
Případné vyhrazení konkrétních stání lze řešit 
množstvím technických řešení. 

Městská část 
Praha 4 

204/1555 
P 

2. kolo 

odst. 3 a 4 
nesouhlasíme s umísťováním vázaných a 
návštěvnických stání do základního uličního 
profilu jako součást přilehlé pozemní 
komunikace 

§33 BnV 

Jedná se o nedorozumění. Vždy musí být 
realizován příslušný počet stání při umístění 
novostavby, na základě nařízení nelze zabírat 
existující parkovací místa ve veřejných 
prostranstvích. 
 
V souladu s ustanovením § 33 odst. 1 se toto 
pravidlo uplatní výhradně v situaci, kdy je řešen 
soubor staveb, jehož součástí je i nově 
realizovaný uliční prostor. Podle dosavadní 
právní úpravy je možné takto umístit libovolné 
množství parkovacích stání nad rámec 
povinných stání v garážích. Návrh nařízení tedy 
naopak tuto problematiku naopak nově upravuje 
(výrazně zpřísňuje) a umožňuje využít pro 
vázané stání uliční prostor jen v těch typech 
zástavby, kde je to s ohledem na charakter 
logické. 

Městská část 
Praha - 
Slivenec 

230/1364 
P 

2. kolo 

na okrajích Prahy by tato výjimka neměla být 
možná, nechť si každý parkuje na svém. 
Zneužívá se to – majitel si pro stavební 
povolení zajistí papírové parkování někde 
jinde a pak parkuje na veřejných prostorách. 

§33 
(2) 
b 

BnV 

Využití této "úlevy" je podmíněno technickou 
nerealizovatelností stání na stavebním pozemku, 
k čemuž v okrajových částech Prahy zpravidla 
nedojde. 

Městská část 
Praha 4 

204/1554 
P 

2. kolo 

na konci doplnit ….. „v docházkové vzdálenosti 
do 300 m,“ zřízením zcela nové parkovací 
kapacity. 

§33 
(2) 
b 

N 

Neakceptováno. 
 
Vyplývá již z textace ustanovení §§32 a 33. Pro 
srozumitelnost bylo doplněno do důvodové 
zprávy. 

Městská část 
Praha 9 

209/940 
P 

2. kolo 

Je nepřípustné umisťovat parkovací stání do 
uličního parteru, neboť stávající uliční partery 
jsou již plně obsazeny stávajícími rezidenty. 

§33 
(3) BnV 

Jedná se o nedorozumění. Vždy musí být 
realizován příslušný počet stání při umístění 
novostavby, na základě nařízení nelze zabírat 
existující parkovací místa ve veřejných 
prostranstvích. 
 
V souladu s ustanovením § 33 odst. 1 se toto 
pravidlo uplatní výhradně v situaci, kdy je řešen 
soubor staveb, jehož součástí je i nově 
realizovaný uliční prostor. Podle dosavadní 
právní úpravy je možné takto umístit libovolné 
množství parkovacích stání nad rámec 
povinných stání v garážích. Návrh nařízení tedy 
naopak tuto problematiku naopak nově upravuje 
(výrazně zpřísňuje) a umožňuje využít pro 
vázané stání uliční prostor jen v těch typech 
zástavby, kde je to s ohledem na charakter 
logické prostor jen v těch typech zástavby, kde 
je to s ohledem na charakter logické. 
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Městská část 
Praha - 
Kunratice 

236/1462 
P 

2. kolo 

MČ nesouhlasí s možností umísťovat vázaná 
stání u nízkopodlažní zástavby do základního 
uličního prostoru 

§33 
(3) BnV 

Jedná se o nedorozumění. Vždy musí být 
realizován příslušný počet stání při umístění 
novostavby, na základě nařízení nelze zabírat 
existující parkovací místa ve veřejných 
prostranstvích. 
 
V souladu s ustanovením § 33 odst. 1 se toto 
pravidlo uplatní výhradně v situaci, kdy je řešen 
soubor staveb, jehož součástí je i nově 
realizovaný uliční prostor. Podle dosavadní 
právní úpravy je možné takto umístit libovolné 
množství parkovacích stání nad rámec 
povinných stání v garážích. Návrh nařízení tedy 
naopak tuto problematiku naopak nově upravuje 
(výrazně zpřísňuje) a umožňuje využít pro 
vázané stání uliční prostor jen v těch typech 
zástavby, kde je to s ohledem na charakter 
logické. Prostor jen v těch typech zástavby, kde 
je to s ohledem na charakter logické. 

Městská část 
Praha 11 

211/1623 
P 

2. kolo 

Zde uvedená možnost pro jednotně řešené 
celky zástavby ..."vázaná stání umístit 
přiměřeně k charakteru uličního profilu i do 
základního uličního prostoru jako součást 
přilehlé pozemní komunikace." by měla být 
upřesněna "vázaná stání umístit přiměřeně k 
charakteru uličního profilu i do uličního 
prostoru jako součást přilehlé pozemní 
komunikace; a to na pozemku jednotně 
řešeného celku." Výklad tohoto ustanovení by 
mohl být i takový, že v rámci jednotně 
řešeného celku, např. rezidenčního bydlení, se 
navrhne zahrada či relaxační prostor a 
doprava v klidu nebo její část bude vymístěna 
na okolní stávající komunikace. V podmínkách 
Jižního Města prakticky nelze budovat nová 
stání na komunikacích, aniž by se tím 
nezrušila alespoň část stávajících. 

§33 
(3) A 

Akceptováno jinak. 
 
Vyplývá z textace ustanovení §§32 a 33. Pro 
srozumitelnost bylo doplněno "při splnění 
požadavku odst. 1". 

Městská část 
Praha 9 

209/978 
P 

2. kolo 

§ 33 odst. 3 umožňuje přesun parkovacích 
stání u nově budovaných obytných souborů na 
komunikaci. Pokud bude developer následně 
předávat komunikaci do vlastnictví obce (tj. 
nepůjde o účelovou komunikaci v soukromém 
vlastnictví) a to včetně parkovacích stání, 
povede tento postup ke zvýšení nákladů 
města na údržbu ploch, sloužících pro 
soukromé 
účely. 

§33 
(3) BnV 

Navrhovatel již ve fázi územního rozhodnutí 
musí vědět, zda umisťuje komunikaci účelovou 
či místní, což se objeví v podmínkách UR. Pokud 
umisťuje veřejnou dopravní infrastrukturu, 
kterou je minimálně místní komunikace 
předávaná obci, pak musí dle § 86 odst. 2 písm. 
d) stavebního zákona doložit smlouvu s 
příslušným vlastníkem veřejné dopravní 
infrastruktury, tedy s hl. m. Prahou. Obec tedy 
může ovlivnit parametry komunikace, kterou 
přebírá. 

Městská část 
Praha - 
Koloděje 

227/1347 
P 

2. kolo 

§ 33 Forma a charakter parkování 
Odst. 4) návštěvnická stání – měla by být 
možnost PLNĚ v základním uličním prostoru – 
ad odst. 7) 

§33 
(4) N 

Neakceptováno. 
 
U některých stavebních typologií (např. 
komerce) tvoří návštěvnická stání významný 
objem počtu stání. Takové reálně nelze umístit 
do uličních prostranství aniž by tato změnila 
svůj charakter na parkoviště. 

Městská část 
Praha - 
Šeberov 

224/1308 
P 

2. kolo 

Návštěvnická stání uvést do souladu s 
vyhláškou o parkovacích stáních v Praze. 

§33 
(4) BnV Návrh nařízení není s předmětnou vyhláškou v 

rozporu. 

Městská část 
Praha 9 

209/941 
P 

2. kolo 

Je nepřípustné umisťovat parkovací stání do 
uličního parteru, neboť stávající uliční partery 
jsou již plně obsazeny stávajícími rezidenty. 

§33 
(4) N 

Jedná se o nedorozumění. Vždy musí být 
realizován příslušný počet stání při umístění 
novostavby, na základě nařízení nelze zabírat 
existující parkovací místa ve veřejných 
prostranstvích. 
 
V souladu s ustanovením § 33 odst. 1 se toto 
pravidlo uplatní výhradně v situaci, kdy je řešen 
soubor staveb, jehož součástí je i nově 
realizovaný uliční prostor. Podle dosavadní 
právní úpravy je možné takto umístit libovolné 
množství parkovacích stání nad rámec 
povinných stání v garážích. Návrh nařízení tedy 
naopak tuto problematiku naopak nově upravuje 
(výrazně zpřísňuje) a umožňuje využít pro 
vázané stání uliční prostor jen v těch typech 
zástavby, kde je to s ohledem na charakter 
logické. 

Městská část 
Praha 11 

211/1624 
P 

2. kolo 

Toto ustanovení platící obecně pro 
návštěvnická stání by mělo být vypuštěno. 
Požadujeme, aby i návštěvnická stání byla 

§33 
(4) BnV 

Stání lze s ohledem na ustanovení odstavce 1 
umístit výhradně na pozemku stavby / jednotně 
řešeného celku. Pro srozumitelnost bude 



Příloha č. 2 k důvodové zprávě 
 

Pražské stavební předpisy – Příloha č. 2 důvodové zprávy / str. 59 

řešena na pozemku stavby. V podmínkách 
Jižního Města 
by využití možnosti umístit návštěvnická stání 
do základního uličního prostoru vyvolalo 
kolaps sítě a nesouhlas stávajících obyvatel, 
kteří v rámci dřívější panelové výstavby 
nemají pro svoji potřebu zřízen dostatečný 
počet stání. V tomto bodu platí i připomínka k 
§33 (3). 

doplněno obdobně jako dle připomínky v odst. 
3. 

Městská část 
Praha - 
Satalice 

226/1326 
P 

2. kolo 

návštěvnická místa - uvést do souladu s 
vyhláškou o parkovacích zónách v Praze. 

§33 
(4) BnV Návrh nařízení není s předmětnou vyhláškou v 

rozporu. 

Městská část 
Praha 9 

209/979 
P 

2. kolo 

§ 33 odst. 5 - umožňuje pokrýt nárok dopravy 
v klidu formou zakladačů. V tuto chvíli 
nevyhoví žádný z nám známých zakladačů 
požadavku na podchozí výšku (nejvyšší mají 
cca 1,9 
mj. Toto ustanovení je tedy v rozporu s § 57 
odst. 1 (pokud pomineme výrobu zakladače 
na zakázku). 

§33 
(5) BnV § 57 hovoří o garážích nikoli o zakladačích, na ty 

se požadavky tohoto ustanovení nevztahují. 

Městská část 
Praha 9 

209/943 
P 

2. kolo 

Tento odstavec je v rozporu s § 57 (stání v 
garážích) předpisu, neboť v § 57 nejsou 
parkovací zakladače specifikovány a jsou 
pouze specifikovány rozměry a výšky 
"normálních" parkovacích stání. 

§33 
(5) BnV 

Ustanovení nejsou v rozporu, jak je ostatně 
vysvětleno již v samotné připomínce. §33 
vyžaduje řešení dopravy v klidu buď v garážích 
nebo zakaldačem, § 57 pak stanovuje minimální 
rozměry garáží. 

Městská část 
Praha 11 

211/1625 
P 

2. kolo 

Pokud by vázaná stání pro bydlení byla na 
vlastním pozemku stavby, je nadbytečné v 
Předpisu stanovovat stavebně technické řešení 
staveb pro parkování. 

§33 
(5) BnV 

Vzhledem k obecnému stavu stavební kultury a 
celkovým konsekvencím regulace kapacit 
parkování byl ponechán požadavek dosavadní 
úpravy na realizaci vázaných stání pro bydlení 
formou garáže. Ač není takový požadavek v 
evropském kontextu zcela běžný, v Praze by 
jeho zrušení mohlo vyvolat velmi negativní 
dopad na kvalitu zástavby (výstavba domů 
obklopených rozsáhlými parkovišti). Protože ale 
důsledná aplikace dosavadního pravidla při 
současné interpretaci pojmu garáž (v 
dosavadním předpisu nedefinovaného) výrazně 
omezovala vznik řady kvalitních 
architektonických řešení, bylo v rámci 
navrhované úpravy doplněno několik korekcí. 
Byla zavedena definice garáže tak, aby 
umožňovala širší škálu řešení, a zároveň byly 
specifikovány situace, ve kterých se regulace 
neuplatní. Garáž může být podle navrhované 
úpravy realizována buď jako uzavřená, čímž se 
rozumí interiérový prostor uzavřený po celém 
obvodu stavebními konstrukcemi, nebo jako 
polootevřená, čímž se rozumí exteriérový 
prostor převážně (alespoň z jedné poloviny) 
uzavřený a vymezený po obvodu stavebními 
konstrukcemi. Zároveň je zavedena podmínka, 
že v místě stání vozidel musí být garáž 
zastřešena. Za jasně daných pravidel je tak 
umožněno nad rámec „klasické garáže“ 
realizovat i řešení alternativní, přinášející do 
výstavby města jiný druh kvality. 

Městská část 
Praha 1 

201/564 
ZP 

2. kolo 

(6) Stání musí být ve vnějším městě 
jednotlivě přístupná pro příjezd vozidel s 
výjimkou stání rodinných domu nebo 
městských rodinných domu, jsou-li řešena pro 
každý rodinný 
dům nebo městský rodinný dum samostatně 
na jeho pozemku. 
 
V rekonstrukcích stávajících objektu občas 
není možné dodržet požadavek na jednotlivě 
přístupná PS a pro potřeby stavebníka to 
nebývá nezbytné. V podmínkách PPR jsme 
vděčni za každé PS umístěné mimo veřejné 
prostranství. Požadujeme proto toto 
ustanovení neaplikovat pro zónu 0. 

§33 
(6) N 

Neakceptováno. 
 
Připomínka směřuje k rekonstrukcím objektů. 
Na ty předpis pamatuje v předmětu úpravy (§1 
odst. 3 a 4), kdy umožňuje pro rekonstrukce 
odchýlení se od požadavku předpisu po řádném 
zdůvodnění, vyžadují-li to místní stavebně 
technické podmínky. Obecné uvolnění by 
naopak mohlo vést k realizaci dlouhodobě 
nevyužitelných parkovacích kapacit a obcházení 
nařízení. 
 
Předpis navíc nově explicitně zmiňuje jako 
možné řešení prostorově úsporné zakladačové 
systémy. 

Městská část 
Praha 4 

204/1556 
P 

2. kolo 

„…být jednotlivě přístupná“ nahradit „být 
nezávisle přístupná“. 

§33 
(6) N 

Neakceptováno. 
 
Terminologie byla prověřena. Jednotlivý přístup 
lépe vystihuje smysl požadavku. Nezávislý 
přístup by mohl vyvolat dojem požadavku na 
samostatný přístup z pozemní komunikace pro 
každé stání. 

Městská část 209/980 Novela nereflektuje na trend střežených §33 BnV Ustanovení § 33 odst. 7 vyžaduje přístupnost 
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Praha 9 P 
2. kolo 

zejména obytných souborů, u nichž se 
investoři snaží veškerá parkovací stání umístit 
do střeženého prostoru (za závorou s 24-hod. 
ostrahou). 
 
§ 33 odst. 7 přebírá stávající znění, tedy že 
návštěvnická stání musí být veřejně přístupná. 
Nově toto bude platit i pro nebytové funkce. 
Je velmi sporná otázka výkladu, zda jde ještě 
o veřejně přístupné stání, když je za závorou 
a závora na výjezdu vozidlo pustí například až 
po zaplacení poplatku za parkování (byť třeba 
po uplynutí např. 3 hodin od příjezdu). Tyto 
případy by bylo vhodné implementovat. 

(7) stání, zároveň ale umožňuje stanovit režim 
jejich užívání - tedy např. tato stání zpoploatnit, 
uzavírat parkoviště na noc mimo otvírací dobu 
apod. Výklad je součástí důvodové zprávy. 

Městská část 
Praha - 
Koloděje 

227/1348 
P 

2. kolo 

Odst. 7) návštěvnická stání musí být veřejně 
přístupná – problém zejména u adm. staveb a 
bytových staveb kvůli bezpečnosti a vnitřní 
logistice budov a přístupu do podzemních 
parkingů. Bude plněno pouze formálně v rámci 
schvalovacího procesu, následně stání 
nebudou přístupná. Aby nevznikal deficit měla 
by být veřejná dostupnost primárně řešena v 
rámci povrchu. 

§33 
(7) BnV 

Návštěvnická stání nelze vždy řešit na povrchu - 
u některých typů staveb se jedná o velké 
množství stání, které ani na povrchu umístit 
nelze. Míru veřejné přístupnosti musí být možné 
korigovat režimem užívání (zpoplatnění, 
uzavírání na noc apod.). 

Městská část 
Praha 4 

204/1557 
P 

2. kolo 

změnit konec věty …veřejně přístupná; v 
opačném případě musí být jednoznačně 
stanoven režim/způsob veřejné přístupnosti 

§33 
(7) N 

Neakceptováno. 
 
Jedná se o nedorozumění. Pro návštěvnická 
stání je předepsána jejich veřejná přístupnost 
tak, aby mohla stání naplňovat svůj účel. Je 
však možno stanovit režim jejich užívání (tedy 
např. 
časové omezení nebo zpoplatnění). 

Městská část 
Praha 20 

220/1226 
P 

2. kolo 

Doplnit: Veřejná přístupnost návštěvnických 
stání nemusí být řešena v případech rodinných 
domů nebo městských rodinných domů. 

§33 
(7) N 

Neakceptováno. 
 
Problematiku řeší způsob zaokrouhlení (jedno 
návštěvnické stání vychází až u většího počtu 
rodinných domů. U větších celků rodinných 
domů je účelné veřejně přístupná návštěvnická 
stání realizovat. 

Městská část 
Praha 10 

210/1017 
P 

2. kolo 

Součástí DÚR není projekt sadových úprav, v 
rámci územního řízení nelze splnění 
požadavků tohoto ustanovení ověřit. Co 
znamená, že stromy lze vysadit jinde v rámci 
jednotně řešeného celku? Jinde v dané 
lokalitě, v blízkém parku či lesíku, v daném 
k.ú., kdekoliv v Praze? 

§33 
(8) BnV Jednotně řešený celek (nově společně řešený 

celek) je definován v §2 odst. 2 písm. g). 

Městská část 
Praha 4 

204/1558 
P 

2. kolo 

doplnit první větu „…v ploše parkoviště“, při 
zohlednění rozhledových poměrů 

§33 
(8) N 

Neakceptováno. 
 
Tak jako tak je nezbytné splnit požadavky jiných 
právních předpisů. Např. zmíněná rozhledová 
pole stanovuje vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou 
se provádí zákon o pozemních komunikacích, a 
to prostřednictvím závazné ČSN 73 6102. 

Městská část 
Praha 11 

211/1626 
P 

2. kolo 

Vítáme snahu o výsadbu stromů na 
zpevněných plochách parkovišť. Výsadba 1 
stromu na 8 stání v ploše parkoviště je 
adekvátní. Bylo by však vhodné doplnit, že 
prioritou 
parkoviště je funkce parkovací a stromy by 
zde měly být vysázeny takovým způsobem, 
aby netvořili překážku (např. ve výhledu). 

§33 
(8) BnV 

Tak jako tak je nezbytné splnit požadavky jiných 
právních předpisů. Např. zmíněná rozhledová 
pole stanovuje vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou 
se provádí zákon o pozemních komunikacích, a 
to prostřednictvím závazné ČSN 73 6102. 

Městská část 
Praha 20 

220/1227 
P 

2. kolo 

Je neadekvátní vyžadovat doplnění stromů o 
povrchových parkovišť s nízkým počtem 
parkovacích stání (např. zřizovat strom pro 2 
stání). Tento požadavek uplatnit až na 
parkoviště o více 8 stání včetně. 

§33 
(8) BnV Vyplývá z textace ustanovení. 

Městská část 
Praha - 
Běchovice 

232/1392 
P 

2. kolo 

požadavky na odkládání jízdních kol – změnit 
formulaci tak, aby odkládání umožnila, nikoli 
vyžadovala. Prostory pro odkládání jízdních 
kol musí splňovat i určitou typologii, například 
vnější prostory by měly být vhodně zastřešeny 
atp. 

§34 N 

Neakceptováno. 
 
Jedná se o obecné ustanovení definující základní 
rámec pravidel pro odkládání jízdních kol v 
budovách. Nevyžaduje realizovat v každém 
projektu parkovací kapacity pro jízdní kola. 
Zastřešení je spíše otázkou standardu. 

Městská část 
Praha 8 

208/898 
P 

2. kolo 

§ 34 – požadavky na odkládání jízdních kol – 
změnit formulaci tak, aby odkládání umožnila, 
nikoli vyžadovala, 

§34 BnV 

Jedná se o obecné ustanovení definující základní 
rámec pravidel pro odkládání jízdních kol v 
budovách. Nevyžaduje realizovat v každém 
projektu parkovací kapacity pro jízdní kola. 
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Městská část 
Praha 1 

201/565 
ZP 

2. kolo 

(1) Stavby se mohou vybavit plochami k 
odkládání jízdních kol s kapacitou dle 
konkrétního záměru a umístění stavby. 
Zejména se zřizují plochy pro odkládání 
jízdních kol návštěvníku u staveb občanské 
vybavenosti. 

§34 
(1) N 

Neakceptováno. Již stávající formulace 
ustanovení je z právního hlediska volná, není 
nutné upravovat. 

Městská část 
Praha 3 

203/783 
P 

2. kolo 

Požadavek na vybavení nově umisťovaných 
staveb plochami pro odkládání kol je třeba 
stanovit jako závazný. Požadujeme proto 
odstranit slovo „obvykle“. 

§34 
(1) N 

Neakceptováno. 
 
Jedná se o obecné ustanovení definující základní 
rámec pravidel pro odkládání jízdních kol v 
budovách. Nelze stanovit bezvýhradní povinnost 
realizovat stání pro jízdní kola ve všech 
stavbách. 

Městská část 
Praha - 
Satalice 

226/1327 
P 

2. kolo 
Celý vypustit. Je neurčitý, zbytečný. §34 

(1) N 

Neakceptováno. 
 
Jedná se o obecné ustanovení definující základní 
rámec pravidel pro odkládání jízdních kol v 
budovách. Ustanovení sleduje udržitelnou 
individuální mobilitu v městském prostředí. 

Městská část 
Praha - 
Šeberov 

224/1309 
P 

2. kolo 
Nevymahatelný. §34 

(1) BnV 

Jedná se o obecné ustanovení definující základní 
rámec pravidel pro odkládání jízdních kol v 
budovách. Ustanovení sleduje udržitelnou 
individuální mobilitu v městském prostředí. 

Městská část 
Praha 10 

210/1018 
P 

2. kolo 

Zcela zbytečné ustanovení, které neukládá 
stavebníkům žádné podmínky („stavby se 
obvykle vybavují…“). Nejasné pojmy – 
obvykle, dle konkrétního záměru, zejména 

§34 
(1) BnV 

Jedná se o obecné ustanovení definující základní 
rámec pravidel pro odkládání jízdních kol v 
budovách. Ustanovení sleduje udržitelnou 
individuální mobilitu v městském prostředí. 

Městská část 
Praha 1 

201/566 
ZP 

2. kolo 

(2) Plochy pro odkládání jízdních kol 
návštěvníku se mohou zřizovat jako veřejně 
přístupné a musí umožnit uzamčení jízdního 
kola. Místa pro uschování jízdních kol trvalých 
uživatelů staveb se 

§34 
(2) N 

Neakceptováno.  
 
Obdobně předpis nakládá i s návštěvnickými 
stáními automobilů, veřejná přístupnost je 
důležitá pro jejich funkci. Vždy je třeba mít na 
paměti úlevu v rámci předmětu úpravy, která 
umožňuje u změn staveb požadavek neuplatnit, 
pokud to závažné územně technické důvody 
vylučují. Rekonstrukce objektů v historickém 
centru by tak neměly být požadavkem 
neadekvátně zatíženy. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1495 
P 

2. kolo 

v některých případech pravděpodobně 
nerealizovatelný 

§36 
(6) BnV 

Ustanovení navazuje na stávající úpravu - bylo 
upraveno pouze formulačně ve vztahu k novému 
pojmosloví. Bylo dohodnuto s Odborem městské 
zeleně a Odborem životního prostředí MHMP. 

Městská část 
Praha 20 

220/1228 
P 

2. kolo 

Kvitujeme, že přepis umožní likvidovat 
vyčištěnou odpadní vodu vypouštěním přes 
půdní vrstvy do podzemních vod (bez potřeby 
odvedení do vodního toku), ale mělo by to být 
přísněji limitováno, aby nevznikaly projekty 
bytových domů s malými čistírnami – Např. 
Vypouštění vyčištěných odpadních vod přes 
půdní vrstvy do podzemních vod lze připustit 
pouze v případech jednotlivých staveb s 
produkcí do ekvivalentu 10 obyvatel. 

§37 BnV 

Podrobné a poměrně přísné požadavky jsou 
definovány v zákoně 254/2001 Sb. o vodách. Ty 
musí být splněny i v Praze, v příslušném 
ustanovení je na ně odkázáno. 

Městská část 
Praha 22 

222/1248 
P 

2. kolo 

Nesouhlasíme s možností budování žump u 
nových rodinných domů, akceptovali bychom 
pouze náhrady stávajících žump za nové a 
dále zřizování žump u jiných odůvodněných 
případů (např. u zařízení staveniště, venkovní 
sportovní zařízení, rozvodny, regulační 
stanice, konečné zastávky MHD apod.). U 
nové výstavby bychom striktně požadovali 
napojení na kanalizační síť. 

§37 
(1) A 

Akceptováno částečně. 
 
Ustanovení umožňuje realizaci žumpy pouze 
pokud není možné se na kanalizaci připojit 
(např. v místě není) a zároveň není možné 
realizovat malou čistírnu. Jedná se pouze o 
jednotlivě umisťované domy, pro více domů 
uplatnit nelze.  
 
Bylo navíc doplněno "v odůvodněných 
případech". 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1496 
P 

2. kolo 
musí zejména akceptovat správce sítí! §37 

(2) BnV Musí v každém případě, měl by ale respektovat 
ustanovení tohoto nařízení. 

Městská část 
Praha 19 

219/1180 
P 

2. kolo 

18. § 37 odst. 3 likvidace odpadních vod - 
jsme přesvědčení, že toto ustanovení je 
naprosto nevhodně formulované, protože 
umožňuje na území hl. m. Prahy, časově 
neomezeně, vypouštět odpadní vody, byt' 
předčištěné, do podzemních vod. Vzhledem 
k možnosti havárie, špatné údržby a 
nekontrolovatelnosti těchto zařízení to vrací 
hlavní město Prahu o několik desítek let zpět a 
z hlediska ochrany vod na území hl.m. Prahy 

§37 
(3) BnV 

Pro vypouštění vyčištěných odpadních vod do 
vod podzemních stanoví velice přísné podmínky 
zákon 254/2001 Sb. o vodách. Ty musí být 
splněny i v Praze, v příslušném ustanovení je na 
ně odkázáno. 
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je takové řešení nežádoucí. 

Městská část 
Praha 22 

222/1249 
P 

2. kolo 

Nesouhlasíme s možností budování žump u 
nových rodinných domů, akceptovali bychom 
pouze náhrady stávajících žump za nové a 
dále zřizování žump u jiných odůvodněných 
případů (např. u zařízení staveniště, venkovní 
sportovní zařízení, rozvodny, regulační 
stanice, konečné zastávky MHD apod.). U 
nové výstavby bychom striktně požadovali 
napojení na kanalizační síť. 

§37 
(4) A 

Akceptováno částečně. 
 
Ustanovení umožňuje realizaci žumpy pouze 
pokud není možné se na kanalizaci připojit 
(např. v místě není) a zároveň není možné 
realizovat malou čistírnu. Jedná se pouze o 
jednotlivě umisťované domy, pro více domů 
uplatnit nelze.  
 
Bylo navíc doplněno "v odůvodněných 
případech". 

Městská část 
Praha 16 

216/1098 
P 

2. kolo 

Každá stavba a stavební pozemek musí mít 
vyřešeno hospodaření se srážkovými vodami 
dle přílohy č.XY ( V příloze XY bude citována 
TNV 759011) 

§38 N 

Neakceptováno. 
 
Požadavky rámcově odpovídají celostátní 
vyhlášce. Bylo připraveno ve spolupráci s 
Odborem životního prostředí a Odborem 
městské zeleně MHMP. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1497 
P 

2. kolo 

požadovaná retence není v centrální části 
města realizovatelná – byla by vhodná 
možnost výjimky. 

§38 BnV Je stanovena možnost snížit požadavky, pokud 
tak stanoví správce toku. 

Městská část 
Praha 16 

216/1099 
P 

2. kolo 

přednostně jejich vsakováním dle přílohy 
č.XYZ ( V příloze XYZ bude citována ČSN 
759010, v případě, že se jedná o normu 
vyhlášenou ve Věstníku pro technickou 
normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví, pak označit 
EUROKÓDEM) 
 
V současné době je v platnosti norma ČSN 
759010- vsakovací zařízení srážkových vod a 
TNV 759011 – Hospodaření se srážkovou 
vodou. Je třeba reagovat na současné změny 
klimatu, stále narůstající zástavby a sjednotit 
postup při navrhování a provoz odvodnění 
urbanizovaného území. 

§38 
(1) 
a 

N 

Neakceptováno. 
 
Požadavky rámcově odpovídají celostátní 
vyhlášce. Bylo připraveno ve spolupráci s 
Odborem životního prostředí a Odborem 
městské zeleně MHMP. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1290 
P 

2. kolo 

odtok 10 l/s je příliš veliký s ohledem na 
problémy centrální čistírny odpadních vod. 

§38 
(2) N 

Neakceptováno. 
 
Návrh byl připraven ve spolupráci s Odborem 
životního prostředí a Odborem městské zeleně a 
odpadového hospodářství. Navržená hodnota je 
relativně přísná a odpovídá možnostem 
současných stavebních a technických řešení. 

Městská část 
Praha 7 

207/879 
P 

2. kolo 

Požadujeme nově doplnit  
1. v části třetí Hlava II. § 40 o písmeno ch) 
výrazné narušení všech složek životního 
prostředí 

§40 N Tento požadavek řeší jiné právní předpisy - 
např. zákon č.114/1992 Sb. 

Městská část 
Praha 10 

210/1019 
P 

2. kolo 

Odst. 2) - vyhl.č.499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů stanoví 
požadavky na zpracování dokumentace k 
územnímu řízení a projektové dokumentace ke 
stavebnímu řízení, kdy v obou případech je 
třeba zapracovat „ vliv stavby na okolní stavby 
a pozemky, vliv stavby na odtokové poměry v 
území“. Toto je předmětem obou řízení, není 
tedy jasný požadavek tohoto ustanovení.¨ 

§41 
(2) N 

Předmětný požadavek se týká pouze "zakládání 
staveb", zatímco požadavek dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb. se zabývá stavbou jako celkem, 
včetně jejího užívání a provádění. Z hlediska 
bezpečnosti je požadavek § 41 odst. 2 
požadavkem zásadním. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1291 
P 

2. kolo 
velmi nejasná formulace §41 

(2) N Návrh vychází ze stávajícího znění. 

Městská část 
Praha 7 

207/880 
P 

2. kolo 

Požadujeme nově doplnit  
2. Hlava IV § 43 o písmeno l) nevhodné či 
nedostatečné ochraně dřevin 

§43 N Ochrana dřevin je řešena zákonem č. 114/1992 
Sb. 

Městská část 
Praha - Dubeč 

240/1520 
P 

2. kolo 

Při stanovení plochy hlavní obytné místnosti je 
návrh přísnější, než celostátní vyhláška 
268/2009 Sb. Vyhláška 268/2009 Sb. stanoví 
podmínku minimální užitné plochy obytné 
místnosti 16 m2 pouze v případě, že byt tvoří 
jediná obytná místnost (§ 3 bod i). 
Předkládaný návrh PSP však stanoví podmínku 
takovou, že v každém bytě musí být alespoň 
jedna obytná místnost s užitnou plochou 
minimálně 16 m2 (což mimochodem odpovídá 
pokoji pro 2 osoby v ubytovacímu zařízení 
kategorie 5* dle vyhlášky 268/2009 Sb, § 
44).  
 

§44 A 

Akceptováno. 
 
Úprava byla sjednocena s vyhláškou č. 
268/2009 Sb. 
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S cílem předejít případným následným 
úpravám bytů po kolaudaci navrhujeme 
sjednotit tuto úpravu s celostátní vyhláškou 
(tj. minimální plocha bytu 16 m2, zatímco 
minimální plocha obytné místnosti 16 m2 
pouze v případě, že se jedná o jedinou 
obytnou místnost). 

Městská část 
Praha 16 

216/1100 
P 

2. kolo 

Proč jsou stanoveny odlišné požadavky na 
hlavní obytnou místnost a ostatní obytné 
místnosti? 

§44 A 
Akceptováno. 
 
Pojem hlavní obytná místnost nebyl využit. 

Městská část 
Praha 22 

222/1250 
P 

2. kolo 

Je nejasné, proč jsou stanoveny rozdílné 
požadavky na výšky obytných místností a 
hlavní obytné místnosti. Není obvyklé, aby 
každá místnost měla jinou světlou výšku. 

§44 BnV 

Pojem hlavní obytná místnost nebyl využit. 
 
Rozdílné požadavky na výšky místností jsou ale 
stanoveny již dnes (např. rozdíl mezi bytovým 
domem, rodinným domem, podkrovím atp.). 
Rozdílné výšky nejsou zcela běžné, nicméně v 
řadě stavebních typech se tento fenomén může 
uplatnit (např. mezonetové byty nebo rodinné 
domy s ložnicovým patrem, split-level apod.). 
Předpis definuje nepodkročitelná minima, nikoli 
běžný standard. 

Městská část 
Praha 10 

210/1020 
P 

2. kolo 

§ 44 viz § §2 odst.2 písm. j) bod 2. hlavní 
obytná místnost §44 A 

Akceptováno. 
 
Pojem hlavní obytná místnost byl vypuštěn. 
Výšky místností byly upraveny. 

Městská část 
Praha 14 

214/1066 
P 

2. kolo 

světlé výšky 
 
Podstatně zjednodušit, nediferencovat dle 
povahy stavebníka (fyzická osoba x 
korporace) a nediferencovat podle povahy 
obytných místností - důvody viz § 2 odst. 2 
písm. f) a tamtéž písm. j). 

§44 
(1) A 

Akceptováno. 
 
Pojmy hlavní obytná místnost i individuální 
výstavba nebyly využity. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1292 
P 

2. kolo 

snížení přípustné minimální výšky obytných 
místností na 2,35 m je absolutně nevhodné a 
neodpovídá současným požadavkům a 
standardům. 

§44 
(1) N 

Neakceptováno. 
 
Výška nebude snížena na 2,35 m, neboť nebyla 
použita kontrolní odchylka. 

Městská část 
Praha - 
Běchovice 

232/1393 
P 

2. kolo 

přípustná kontrolní odchylka je stanovena jako 
+/- 0,05m od požadované výšky místnosti, 
tedy rozdíl 10 cm? Ustanovení je nejasné. 

§44 
(1) BnV Kontrolní odchylka nebyla využita. 

Městská část 
Praha 14 

214/1067 
P 

2. kolo 

sv. výšky při změnách staveb 
 
Pro změny staveb je nutné připustit sv. výšky 
v limitu 2,5 m (lépe 2,3 m) pro všechny typy 
pobytových a obytných místností, lhostejno ve 
kterém podlaží jsou situovány. 
 
Podmínka reálnosti rozsáhlejších 
rekonstrukčních zásahů do stávajícího 
domovního fondu realizovaného (pro bydlení) 
v montovaných technologiích - lze řešit též 
zjednodušující úpravou odst. l,jak výše 
uvedeno. 
 
Přiřazení úlevy i pobytovým místnostem je 
nezbytné pro případné změny funkcí. 

§44 
(2) N 

neakceptováno. 
 
Pro případ, kdy u změn staveb není možné 
dodržet světlou výšku, se uplatní paragraf 1. 

Městská část 
Praha 14 

214/1068 
P 

2. kolo 

plocha se světlou výškou pod 1,2 m 
 
Nezapočítávat ani do minimálních ploch 
obytných místností podle odstavce 3 (shodně 
s celostátním předpisem). 

§44 
(4) BnV Plochy místností se nepočítají při světlé výšce 

1,2 m a nižší. Takto je to formulováno. 

Městská část 
Praha - 
Kunratice 

236/1463 
P 

2. kolo 

MČ nesouhlasí s možností snížit požadavky na 
denní osvětlení ve srovnání se stávajícím 
právním předpisem 

§45 BnV 

Návrh denního osvětlení v zásadě kopíruje 
stávající požadavky. Specifické hodnoty jsou 
stanoveny pro případ zástavby v uliční frontě s 
uzavřenou stavební čarou, což odpovídá domům 
v dnešních prolukách. Pro zástavbu v prolukách 
byl stanoven stejný způsob posuzování jak 
v současné právní praxi. I v těchto místech je 
ale i dnes bydlení zcela obvyklé a toto prostředí 
je naopak chápáno jako velmi kvalitní.  
Na základě provedené analýzy byly minimální 
hodnoty činitele denní osvětlenosti zvýšeny a 
byl zrušen požadavek na jejich splnění na 1/3 
obytné plochy bytu. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1499 
P 

2. kolo 

neřeší stavby, které jsou ze své typologie 
bezokenní např. velkoprostorové obchodní 
prostory atd. 

§45 BnV 
Osvětlení je řešeno v obdobném rozsahu jako 
stávající vyhláška, tedy pro obytné místnosti a 
jednotky dlouhodobého ubytování.  
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Pro ostatní místnosti a prostory platí jiné právní 
dokumenty, např. Nařízení vlády 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci; Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických 
požadavcích na prostory a provoz zařízení a 
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 
mladistvých, apod. 

Městská část 
Praha - 
Běchovice 

232/1394 
P 

2. kolo 

tento odstavec může vést k produkci bytových 
jednotek, které nebudou splňovat běžné 
požadavky denního osvětlení, tím pádem 
mohou vyniknout bytové jednotky „2. 
kategorie“. Případní kupující se nemusí o 
tomto hendikepu bytových jednotek dozvědět 
a mohou tak kupovat bytové jednotky se 
závažnou vadou. 

§45 
(3) BnV 

Návrh denního osvětlení v zásadě kopíruje 
stávající požadavky. Specifické hodnoty jsou 
stanoveny pouze pro případ zástavby v uliční 
frontě s uzavřenou stavební čarou, což odpovídá 
domům v dnešních prolukách. Pro zástavbu 
v prolukách byl stanoven stejný způsob 
posuzování jak v současné právní praxi. I v 
těchto místech je ale i dnes bydlení zcela 
obvyklé a toto prostředí je naopak chápáno jako 
velmi kvalitní. 
Na základě provedené analýzy byly minimální 
hodnoty činitele denní osvětlenosti zvýšeny a 
byl zrušen požadavek na jejich splnění na 1/3 
obytné plochy bytu. 

Městská část 
Praha - 
Čakovice 

234/1432 
P 

2. kolo 

může vést k produkci bytových jednotek, 
které nebudou splňovat běžné požadavky 
denního osvětlení, tím pádem mohou 
vyniknout bytové jednotky "2. kategorie". 
Případní kupující se nemusí o tomto hendikepu 
bytových jednotek dozvědět a mohou tak 
kupovat bytové jednotky se závažnou vadou. 

§45 
(3) BnV 

Návrh denního osvětlení v zásadě kopíruje 
stávající požadavky. Specifické hodnoty jsou 
stanoveny pouze pro případ zástavby v uliční 
frontě s uzavřenou stavební čarou, což odpovídá 
domům v dnešních prolukách. Pro zástavbu 
v prolukách byl stanoven stejný způsob 
posuzování jak v současné právní praxi. I v 
těchto místech je ale i dnes bydlení zcela 
obvyklé a toto prostředí je naopak chápáno jako 
velmi kvalitní.  
Na základě provedené analýzy byly minimální 
hodnoty činitele denní osvětlenosti zvýšeny a 
byl zrušen požadavek na jejich splnění na 1/3 
obytné plochy bytu. 

Městská část 
Praha - 
Běchovice 

232/1395 
P 

2. kolo 

na základě tohoto odstavce je připuštěno 
zhoršení podmínek denního osvětlení v 
sousedních objektech, ovlivněných výstavbou 
na hodnoty nižší než současné normové, to je 
zásahem do vlastnických práv majitelů 
sousedních staveb. 

§45 
(4) N 

Parametry zastínění stávající zástavby v zásadě 
kopírují stávající požadavky. Specifické hodnoty 
jsou stanoveny pouze pro případ zástavby v 
uliční frontě s uzavřenou stavební čarou, což 
odpovídá domům v dnešních prolukách. Pro 
zástavbu v prolukách byl stanoven stejný 
způsob posuzování jak v současné právní praxi. 
Požadavky se splňují buď na fasádě, kde plnění 
těchto požadavků odpovídá stávajícím 
předpisům, nebo se splňují skrze činitel denní 
osvětlenosti, který je stanoven právě s ohledem 
na charakter zástavby s uzavřenou stavební 
čarou. 

Městská část 
Praha - 
Čakovice 

234/1433 
P 

2. kolo 

připouští zhoršení podmínek denního osvětlení 
v sousedních 
objektech, ovlivněných výstavbou na hodnoty 
nižší než současné normové, to je zásahem do 
vlastnických práv majitelů sousedních staveb. 
Není jasné, za jakých podmínek je možné 
připustit výjimku - tedy ještě zhoršení? 

§45 
(4) N 

Parametry zastínění stávající zástavby v zásadě 
kopírují stávající požadavky. Specifické hodnoty 
jsou stanoveny pouze pro případ zástavby v 
uliční frontě s uzavřenou stavební čarou, což 
odpovídá domům v dnešních prolukách. Pro 
zástavbu v prolukách byl stanoven stejný 
způsob posuzování jak v současné právní praxi. 
Požadavky se splňují buď na fasádě, kde plnění 
těchto požadavků odpovídá stávajícím 
předpisům, nebo se splňují skrze činitel denní 
osvětlenosti, který je stanoven právě s ohledem 
na charakter zástavby s uzavřenou stavební 
čarou. 

Městská část 
Praha - 
Běchovice 

232/1396 
P 

2. kolo 

není jasné, za jakých podmínek je možné 
udělit výjimku – tedy ještě dále „zhoršit“ 
požadavky??? 

§45 
(6) BnV 

Stávající platná vyhláška je řešena obdobně, 
výjimky se uplatňují podle zákona. U staveb 
např. v památkově chráněných zónách ani nelze 
postupovat jinak, v tomto případě se právě 
uplatní přiměřenost poměrům. Návrh nařízení 
bude obsahovat paragraf o výjimkových 
ustanoveních v obdobné podobě, jak je 
zpracován ve vyhlášce č.268/2009 Sb. 

Městská část 
Praha 2 

202/609 
P 

2. kolo 

§ 46 – formulace nařízení umožňuje 
stavebníkovi umísťovat do stávajících světlíků, 
které ve většině případů nemají ani potřebné 
parametry 5m2, komíny případně jiná 
technická vedení, aniž by byl nucen zaslepit 
stávající okna ze sociálních zařízení a nahradit 
je nuceným odvětráním, vyvedeným nad 
střechu domu (změnit světlík na instalační 
šachtu). Tento problém řeší často stavební 
úřad Prahy 2 u stávající stabilizované 

§46 N 

Neakceptováno. 
 
Považujeme text za dostatečný. Umístění 
komínu do šachty je možné jen v odůvodněných 
případech a nesmí dojít k ohrožení funkce 
šachty ani jejích technických parametrů. Při 
posuzování žádostí se vždy musí posuzovat 
prokázání funkce celého světlíku, nikoliv pouze 
jeho části. 
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zástavby. Nastává hlavně v bytových domech, 
kde je společenství vlastníků bytů a dochází k 
zastavění světlíků komíny, přičemž každý 
vlastník bytu – stavebník posuzuje svůj komín 
odděleně a v dokumentaci dokládá, že funkce 
světlíku ohrožena není. 

Městská část 
Praha 10 

210/1021 
P 

2. kolo 

Odst.2 – přísnější požadavky na pobytové 
místnosti než na obytné? 

§46 
(2) N 

Neakceptováno. 
 
Text odpovídá celostátní vyhlášce. V bytě se 
zpravidla zdržuje určitý (omezený) počet osob. 
V pobytových místnostech, které jsou určeny i 
pro veřejnost, může být počet lidí v místnosti 
poměrně vysoký. Kvalitu vzduchu však 
návštěvníci obvykle nemohou ovlivnit. Proto je 
ve veřejném zájmu zabezpečit pro pobytové 
místnosti dostatek přívodu čerstvého vzduchu. 

Městská část 
Praha - 
Běchovice 

232/1397 
P 

2. kolo 

není jasné, jak bude požadovaný parametr 
1500 ppm měřen. V rámci uvádění 
požadované násobnosti výměny vzduchu je 
tento parametr jednoduše kontrolovatelný dle 
objemu místnosti. 

§46 
(2) N 

Neakceptováno. 
 
Požadavek odpovídá celostátní vyhlášce. V této 
otázce panuje i odborný konsensus. 

Městská část 
Praha - 
Běchovice 

232/1398 
P 

2. kolo 
jaký je provoz s vysokou výměnou vzduchu? §46 

(9) BnV Text návrhu nařízení je totožný s celostátní 
vyhláškou. 

Městská část 
Praha 10 

210/1022 
P 

2. kolo 

Obsahuje pouze obecná ustanovení zejm. 
odst.2, chybí odkaz na ČSN §47 N 

Neakceptováno. 
 
Problematika je převážně řešena vyhláškou č. 
23/2008 Sb., která zezávazňuje příslušné ČSN. 
Navržené znění vychází ze stávající technické 
normy a úzce souvisí s ochranou ovzduší, která 
je řešena jiným právním předpisem. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1293 
P 

2. kolo 

jak jsme již uvedli v záhlaví tohoto materiálu, 
chybí v tomto paragrafu zcela odkaz na ČSN. §47 N 

Neakceptováno. 
 
Návrh nařízení je částečně připraven bez 
odkazování na normové hodnoty. Důvodová 
zpráva důsledně vysvětluje další související 
předpisy, zákony, vyhlášky i závazné normy. 

Městská část 
Praha 22 

222/1251 
P 

2. kolo 

Není zřejmé, zda se uvedené ustanovení bude 
vztahovat např. i na turbokotle, které jsou 
dnes naprosto běžně odvětrávány do 
obvodových stěn budov. Velmi obecné 
ustanovení, ze kterého není zřejmé, zda bude 
nutno postupovat dle ČSN či jinak. Postup 
není v nařízení stanoven. 

§47 
(2) A 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo upraveno tak, aby v technicky 
odůvodněných případech bylo možné řešit 
vyústění odvodu spalin venkovní stěnou. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1294 
P 

2. kolo 

konec textu v tomto odstavci není jasný a 
nepřipadá nám smysluplný. 

§48 
(1) BnV 

Formulace byla převzata z ustanovení § 32 odst. 
3 vyhlášky č. 268/2009 Sb. a její formulace 
nepůsobí problémy. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1295 
P 

2. kolo 

proč musí být potrubí studené vody tepelně 
izolováno? 

§48 
(5) BnV Jedná se o požadavek specialistů pro navrhování 

vodovodů a ČKAIT. 

Městská část 
Praha 7 

207/867 
P 

2. kolo 

bylo by vhodné přeformulovat text § 50, 
někteří žadatelé by mohli přijít s názorem, že 
pokud budou v bytě alespoň dva záchody, tak 
mohou být přístupné z obytných místností či 
kuchyně 

§50 BnV Text odpovídá celostátní vyhlášce i smyslu 
ustanovení. 

Městská část 
Praha 19 

219/1181 
P 

2. kolo 

19. § 50 odst. 2 - tedy úklidovou komoru musí 
mít i městský rodinný dům? 

§50 
(2) BnV 

Městský rodinný dům nemůže mít více než tři 
byty, příslušný odstavec se tak na něj 
nevztahuje. Termín městský rodinný dům bude 
navíc vypuštěn. Obdobná forma individuálního 
bydlení byla popsána jiným způsobem. 

Městská část 
Praha 19 

219/1182 
P 

2. kolo 

20. § 50 odst. 3 - záchod společný nebo 
rozdělený muži a ženy 

§50 
(3) BnV 

Odstavec stanovuje pouze povinnost zříditu 
staveb nad 5000 m2 prodejní plochy záchod pro 
užívání veřejností. Další specifikaci pro záchody 
užívané veřejností stanovuje vyhláška č. 
398/2009 Sb. 

Městská část 
Praha 11 

211/1627 
P 

2. kolo 

Není jasné, proč WC pro muže a ženy ve 
stravovacích zařízeních mají být "zpravidla" 
odděleny. Doporučujeme pojem "zpravidla" 
vypustit. 

§50 
(5) BnV 

Nařízení by mělo být pravidlem (proto zpravidla) 
a ne povinností. Např. u velmi malých 
provozoven by se mohlo jednat o neadekvátní 
požadavek. Cílem nařízení je ale stanovovat 
minima, nikoli standardy. 

Městská část 
Praha 10 

210/1023 
P 

2. kolo 

Preferovat i vybaveni nádobami na tříděný 
odpad (např. určité stavby) §51 N 

Neakceptováno. 
 
Třídění odpadu je řešeno jiným právním 
předpisem. 
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Městská část 
Praha - 
Kunratice 

236/1464 
P 

2. kolo 

MČ nesouhlasí s možností snížit požadavky na 
ochranu proti hluku a vibracím ve srovnání se 
stávajícím právním předpisem 

§52 BnV 

Návrh nařízení neumožňuje v obytných 
místnostech překračování hygienických limitů 
hluku podle stávajících požadavků.  
Formulace požadavků v návrhu nařízení byly 
přizpůsobeny platnému celostátnímu předpisu 
č.268/2009 Sb.  
Příloha č.4 byla odstraněna. 

Městská část 
Praha 4 

204/1559 
P 

2. kolo 

Nesouhlasíme se zněním tohoto paragrafu, 
který je v přímém rozporu se zákonem o 
ochraně veřejného zdraví, protože umožňuje 
umisťovat stavby obytného charakteru do 
nadlimitně zatíženého území. Vychází z 
kontroverzního nařízení vlády č. 272/2011 Sb, 
které umožňuje uplatnit korekci staré hlukové 
zátěže v případě ojedinělých dostaveb čí 
přístaveb v centrech obcí a jejich historických 
částí. Jde dokonce nad rámec tohoto 
ustanovení, které nemá oporu v našem 
právním řádu, a rozšiřuje centrum Prahy na 
tzv. Centrální zónu, která podle přílohy č. 4 
zabírá převážnou část Prahy. Téměř v celé 
Praze na místech, kde je stará hluková zátěž, 
která by se měla odstranit, je podle tohoto 
paragrafu možné stavět byty, z nichž pouze 
jedna obytná místnost má být orientována do 
chráněného venkovního prostoru, kde není 
překročen hygienický limit hluku, ostatní 
obytné místnosti do nadlimitně zatíženého 
prostoru orientovány být mohou. Požadujeme 
vypustit tuto protiústavní část ustanovení a 
ponechat pouze jeho první část: Stavby musí 
být navrženy tak, aby splňovaly požadavky na 
ochranu proti hluku a vibracím stanovené 
zvláštním právním předpisem. 

§52 BnV 

Návrh nařízení vychází z platných právních 
předpisů, se kterými je v souladu. S ohledem na 
větší přehlednost byly formulace požadavků v 
návrhu nařízení přizpůsobeny stávajícímu 
předpisu č.268/2009 Sb., který platí na zbytku 
území ČR.  
Příloha č.4 byla odstraněna. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1500 
ZP 

2. kolo 

nesouhlasíme, aby celoplošně centrální část 
města vč. např. Prahy - Troje byly v korekci 
hlukových limitů! Jsou oblasti a klidové části 
města (rezidenční, odpočinek, rekreace), kde 
by hluk neměl být brán jako nevyhnutelný! 

§52 A 

Akceptováno. 
 
Návrh nařízení nijak limity venkovního hluku 
neupravuje a ani nemůže. Příloha č.4, 
stanovující rozsah území, kde je korekce dle 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. možné uplatnit, 
byla ale z návrhu nařízení odstraněna. 

Městská část 
Praha 8 

208/899 
P 

2. kolo 

§ 52 odstavec 1 a příloha 4 – nesouhlas, aby 
za centrum města a jeho historickou část, tj. 
za centrální zónu města bylo považováno 
území Městské části Praha 8, což by umožnilo 
neřešení případně zvýšené hlukové zátěže z 
provozu na stávajících komunikacích (např. v 
oblasti Bohnic a Čimic po zprovoznění další 
části Silničního okruhu kolem Prahy), 

§52 
(1) 

př.:4 
A 

Akceptováno. 
 
Příloha č.4 byla z návrhu nařízení odstraněna. 

Městská část 
Praha - 
Čakovice 

234/1434 
P 

2. kolo 

nesouhlasíme, aby za centrum města a jeho 
historickou část, tj. za centrální zónu města 
bylo považováno mimo jiné území 
Městské části Praha Čakovice, k.ú. Čakovice, 
což by umožnilo neřešení případně zvýšené 
hlukové zátěže z provozu na stávajících i nově 
budovaných komunikacích v katastru naší MČ. 

§52 
(1) 

př.:4 
A 

Akceptováno. 
 
Příloha č.4 byla z návrhu nařízení odstraněna. 

Městská část 
Praha 10 

210/1024 
P 

2. kolo 

U stávajících staveb bytových domů, které se 
nyní nachází v oblasti překročeného hlukového 
limitu, nebudou dle tohoto ustanovení možné 
ani stavební úpravy pro změnu vnitřních 
dispozic (jedná se o změnu stavby). 

§52 
(2) BnV 

Změny staveb (např. stavební úpravy uvnitř 
bytů), které v době provedení stavebních úprav 
nevyhovují limitům hluku, lze navrhovat s 
odkazem na § 1 odst. 4. 
Odstavec byl uveden do souladu s celostátní 
vyhláškou 268/2009 Sb. 

Městská část 
Praha - 
Běchovice 

232/1399 
P 

2. kolo 

opět umožňuje vznik bytů s horšími než 
normovými parametry, kde mohou být v 
pobytových místnostech překračovány 
hygienické limity hluku, neboť v případě 
překročení limitů hluku ve venkovním prostoru 
nebude možné například bytové jednotky 
řádně větrat, případně do nich může pronikat 
hluk z vnějšího prostoru a nemusí být splněny 
hygienické požadavky. Toto riziko hrozí 
zejména u změn stávajících staveb a změn 
využití staveb – tedy může znamenat dopady 
do práv stávajících majitelů. 

§52 
(2) A 

Odstavec byl uveden do souladu s celostátní 
vyhláškou č. 268/2009 Sb. § 26 odstavec 7. 

Městská část 
Praha 11 

211/1628 
P 

2. kolo 

Zde uvedená možnost znamená např. v bytě o 
4 obytných místnostech mít pouze jednu, 
která splňuje hygienické požadavky na bydlení 
z hlediska hluku. Jedná se o degradaci nároků 
na bydlení a možnost zneužití investory. 

§52 
(2) A 

Akceptováno. 
 
Odstavec byl uveden do souladu s celostátní 
vyhláškou č. 268/2009 Sb. § 26 odstavec 7, 
který platí právě pro proluky.  
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Navrhujeme úpravu znění odstavce: "U nově 
umísťovaných staveb, změn staveb a změn 
využití staveb, může být v odůvodněném 
případě 
jedna obytná místnost bytu orientována do 
chráněného venkovního prostoru, ve kterém 
není dodržen hygienický limit hluku dle 
zvláštního právního předpisu". 
 
Toto by neplatilo pro stavební úpravy a 
dostavby proluk, kde s polohou stavby vůči 
okolí nelze prakticky nic dělat a kde musí být 
tolerováno, že hlukové požadavky nemohou 
být proto 
splněny ve více místnostech. 

Městská část 
Praha - 
Běchovice 

232/1400 
P 

2. kolo 

Odstavec mimo jiné nepřímo říká, že v 
ostatních místnostech hlukový limit překročen 
být může…. 

§52 
(2) N 

Předmětný odstavec se netýká vnitřního 
prostředí staveb, ale pouze chráněného 
venkovního prostoru staveb. Hodnoty týkající se 
vnitřního chráněného prostoru musí být 
dodrženy dle požadavků uvedených v odstavci 
3. 

Městská část 
Praha - 
Čakovice 

234/1435 
P 

2. kolo 

umožňuje vznik bytů s horšími než normovými 
parametry, kde 
mohou být v pobytových místnostech 
překračovány hygienické limity hluku, neboť v 
případě překročení limitů hluku ve venkovním 
prostoru nebude možné například bytové 
jednotky řádně větrat, případně do nich může 
pronikat hluk z vnějšího prostoru a nemusí být 
splněny hygienické požadavky. Toto riziko 
hrozí zejména u změn stávajících staveb a 
změn využití staveb - tedy může znamenat 
dopady do práv stávajících majitelů. 

§52 
(2) N 

Návrh nařízení neumožňuje v obytných 
místnostech překračování hygienických limitů 
hluku podle stávajících požadavků, naopak je ve 
své příloze uvádí. Nařízení se týká pouze 
venkovního chráněného prostoru staveb, kde 
tyto podmínky upravuje a stanovuje minimální 
požadavky. Odstavec byl uveden do souladu s 
celostátní vyhláškou č. 268/2009 Sb. §26 
odstavec 7. 

Městská část 
Praha - 
Satalice 

226/1318 
P 

2. kolo 

Tento bod představuje problém zejména pro 
vnitřní část města. Jde o návrh, který 
eliminuje nutnost zhotovovat hlukovou 
ochranu (např. při magistrále). 

§52 
(2) BnV 

Návrh nařízení je připravován pro celou Prahu, 
tedy pro vnitřní i okrajové části. V principu by 
protihlukové stěny měly být ve městě stavěny 
jen kolem rychlostních komunikací nebo 
železničních koridorů. 

Městská část 
Praha 10 

210/1025 
P 

2. kolo 

Odst.2 – jedná se o zábor veřejného 
prostranství, tato problematika nespadá do 
kompetence stavebního úřadu 

§53 
(2) BnV 

Netýká se záboru veřejného prostranství, 
předmětem je staveniště jako celek, tedy včetně 
staveb zařízení staveniště, které podléhají 
stavebnímu zákonu a jeho prováděcím 
předpisům. 

Městská část 
Praha 1 

201/567 
ZP 

2. kolo 

(2) Veřejná prostranství a pozemní 
komunikace dočasně užívané jako staveniště 
při současném zachování jejich užívání 
veřejností se musí po dobu společného užívání 
bezpečně chránit a udržovat a nesmí docházet 
k ohrožování bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích, zejména se 
zřetelem na osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Veřejné plochy a pozemní 
komunikace se pro staveniště mohou použít 
jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a 
době. Po ukončení jejich užívání jako 
staveniště musí být uvedeny do předchozího 
nebo rozhodnutím určeného stavu. 

§53 
(2) A 

Akceptováno 
 
Požadavek byl převzat z ustanovení § 24e odst. 
6 vyhl. č. 501/2006 Sb. 
Toto doplnění v zásadě duplikuje požadavky 
uvedené v Hlavě VIII - Bezbariérové užívání 
staveb. S ohledem na větší srozumitelnost byly 
požadavky z Hlavy VIII přesunuty do paragrafu 
53 

Městská část 
Praha 19 

219/1183 
P 

2. kolo 

21. § 53 odst. 2 - údržbu komunikací po dobu 
výstavby bude kontrolovat stavební úřad? 

§53 
(2) BnV 

Stavební úřad bude kontrolovat skutečnosti, 
které vyplývají z právních předpisů. Údržba 
komunikací vyplývá ze stávajících právních 
předpisů. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1501 
P 

2. kolo 

stavby zdravotnictví a sociálních služeb musí 
umožňovat přesun lůžka, dnes je podstatně 
větších rozměrů než je požadované břemeno. 

§54 BnV 

Návrh nařízení vychází ze stávajících požadavků. 
Cílem je stanovení základních minim v budovách 
s obytnými nebo pobytovými místnostmi a nikoli 
specifických standardů pro jednotlivé stavby. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1296 
P 

2. kolo 

Rovněž tady chybí odkaz na ČSN a normy 
Evropské unie. §55 N 

Návrh nařízení odkazuje na normové hodnoty 
jen v případech, kdy tyto hodnoty nejsou 
zezávazněny jiným předpisem. Důvodová 
zpráva důsledně vysvětluje další související 
předpisy, zákony, vyhlášky i závazné normy. 
Byldoplněn odkaz na nařízení vlády č. 27/2003 
Sb. 

Městská část 
Praha 7 

207/868 
P 

2. kolo 

bylo by vhodné přeformulovat text § 55, aby 
někteří žadatelé nepřišli s názorem, že lze 
postupně zvyšovat stávající stavby, aniž by 
bylo potřeba postavit výtah, pokud by to bylo 
vždy jen o jedno podlaží. 

§55 N 

Cílem nařízení je na jedné straně posilovat 
veřejný zájem, na druhé straně umožnit stavět 
v rámci individuální odpovědnosti, což bude 
často případ i vestaveb a nástaveb ke stávajícím 
objektům. Výtah by tak měl být více projevem 
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standardu stavby a ne nástrojem regulace 
území. Pro tento případ přináší návrh nařízení 
jiné nástroje (např. regulace výšky).  
V případě obavy možného zneužívání si je třeba 
uvědomit, že na každé nové podlaží by muselo 
být vydáno nové územní rozhodnutí a nové 
stavební povolení. A "nové UR i SP" může být 
vydáno vždy až po kolaudaci předchozího 
podlaží, aby se jednalo o změnu stavby. 
Náklady na stavbu s tímto postupem tak mohou 
být ve výsledku vyšší, než pořízení výtahu. 

Městská část 
Praha 2 

202/610 
P 

2. kolo 

§ 55 - výtahy se musí zřizovat u novostaveb 
se vstupy do bytů v úrovni pátého a vyššího 
nadzemního podlaží. U změn dokončených 
staveb se výtahy nemusí zřizovat ani existující 
výtahy prodlužovat, pokud vstupy do bytů 
nejsou umístěny více než o jedno podlaží výše 
oproti stávající úrovni. Při takovém 
zjednodušení ustanovení u změn dokončených 
staveb reálně hrozí, že stavebníci ve snaze 
vyhnout se nákladům na pořizování výtahu, 
budou stavby zvyšovat postupně. 

§55 N 

Neakceptováno. 
 
Cílem nařízení je na jedné straně posilovat 
veřejný zájem, na druhé straně umožnit stavět 
v rámci individuální odpovědnosti, což bude 
často případ i vestaveb a nástaveb ke stávajícím 
objektům. Výtah by tak měl být více projevem 
standardu stavby a ne nástrojem regulace 
území. Pro tento případ přináší návrh nařízení 
jiné nástroje (např. regulace výšky). 
V případě obavy možného zneužívání si je třeba 
uvědomit, že na každé nové podlaží by muselo 
být vydáno nové územní rozhodnutí a nové 
stavební povolení. A "nové UR i SP" může být 
vydáno vždy až po kolaudaci předchozího 
podlaží, aby se jednalo o změnu stavby. 
Náklady na stavbu s tímto postupem (tedy 
realizace kompletního střešního souvrství atd.) 
tak mohou být ve výsledku i vyšší, než náklady 
na pořízení výtahu. Nelze tak očekávat početné 
obcházení tohoto ustanovení. 

Městská část 
Praha 14 

214/1070 
P 

2. kolo 

Vypustit slova"v individuální výstavbě" - viz § 
2 odst. 2 písm. f). 

§56 
(5) A 

Akceptováno. 
 
Termín byl upraven ve smyslu vícenásobných 
připomínek. 

Městská část 
Praha 19 

219/1184 
P 

2. kolo 

22. § 57 - kdo stanoví a kdo bude kontrolovat 
"předpokládané" vozidlo - stavebník? Nebylo 
by vhodnější stanovit optimální výšku - v 
připomínkách předaných MHMP dne 20.9.2011 
jsme požadovali stanovit 30% z garážových 
stání pro velká osobní 
automobily - na této naší připomínce nadále 
trváme. 

§57 N 

Neakceptováno. 
 
Stavebník navrhuje svůj záměr, včetně velikosti 
předpokládaných vozidel. Stejně jako je 
navrhován např. počet možných návštěvníků 
restaurace. 

Městská část 
Praha 4 

204/1560 
P 

2. kolo 

„…nejméně však 2,2 m.“ nahradit min. 2,40m 
se zřetelem na vyložení a naložení 
zavazadlového prostoru 

§57 
(1) N 

Neakceptováno. 
 
V předpise jsou stanovena minima, nikoli 
standardy podle velikosti vozidel. 2,2 metru 
odpovídá i minimům uvedeným v nové normě. 
Požadavek vyšších minim je neadekvátní. 

Městská část 
Praha 10 

210/1026 
P 

2. kolo 

odst.2) .. měla by být určena i minimální šířka 
komunikačního pruhu v souvislosti s druhem 
provozu garáže 

§57 
(2) N 

Neakceptováno. 
 
Šířka příjezdové komunikace přímo souvisí s 
šířkou parkovacího stání, na které je 
požadováno zajíždění vpřed s maximálně jedním 
nadjetím. 

Městská část 
Praha 9 

209/981 
P 

2. kolo 

§ 57 odst. 2 - stanovení rozměrů garážových 
stání. Jednak přetrvává závaznost velikosti 
pouze u garážových a nikoliv povrchových 
stání (nevidíme důvod), jednak je převzata 
pouze 
část ČSN 736058. Nejsou řešeny rozměry 
krajních stání (rozšířena 00,25 ml, nejsou 
řešena šikmá stání atd. Doporučujeme použít 
dosavadní text - rozměry garážových a 
povrchových stání jsou dány normovými 
hodnotami. 

§57 
(2) BnV 

Návrh textu navazuje na podmínky dané ve 
stávající úpravě vyhlášky. 
Velikost stání (kolmé, šikmé a podélné) je zde 
zvolena jako základní. Jedná se však pouze o 
přiměřené změny rozměrů při zajištění 
funkčnosti jednotlivých stání. Tyto základní 
rozměry mohou být upraveny (zvětšeny, 
případně i zmenšeny), a to podle konkrétních 
navržených řešení – podle velikosti 
předpokládaných vozidel, podle polohy stání, 
případně dle technických parametrů garáže. 
Velikost stání i šířka komunikace jsou také 
ovlivněny povinností umožnit zajíždění 
předpokládaných vozidel na jednotlivá kolmá a 
šikmá stání jízdou vpřed obloukem s maximálně 
jedním nadjetím. 

Městská část 
Praha 15 

215/1092 
P 

2. kolo 

V § 57 odst. 2 je třeba doplnit odkaz na 
příslušné ČSN a neumožnit předkládaným 
předpisem „přiměřeně upravit“ základní 
rozměry stání. 

§57 
(2) N 

Neakceptováno.  
 
Návrh stanovuje základní minima přímo v textu. 
Velikost stání se musí odvíjet od velikosti 
vozidla, není proto účelné stanovit jeden 
rozměr. 
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Městská část 
Praha 4 

204/1561 
P 

2. kolo 

požadujeme, aby rozměry stání v garážích u 
nově umisťovaných staveb dodržely ČSN 73 
6058 – Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 

§57 
(2) N 

Neakceptováno.  
 
Velikost základního stání vychází z normových 
hodnot. Návrh jednotlivých parkovacích míst u 
konkrétních projektů musí ale vycházet z 
velikosti garážovaných vozidel. 

Městská část 
Praha 20 

220/1229 
P 

2. kolo 

Připomínky: 
Nikde není stanoveno, že uváděné základní 
rozměry stání musí být minimálně splněny. 
Přiměřenou úpravu parkovacích stání podle 
velikosti předpokládaných vozidel pak 
akceptovat pouze v individuální zástavbě, kdy 
stavebník je uživatelem! 

§57 
(2) A 

Akceptováno. 
 
Formulace byla upravena ve smyslu: "základní 
rozměry musí být...". 

Městská část 
Praha 20 

220/1230 
P 

2. kolo 

Připomínka: 
Je třeba alespoň rámcově (minimálně) upravit 
„přiměřenost“ požadavku ve stavbách pro 
individuální rekreaci a v individuální výstavbě 
rodinných domů. Určitě by měl být povinně 
stanoven alespoň požadavek na vybavení 
zábradlím všech balkonů, lodžií, francouzských 
oken a teras od 2.NP výše. Stavební úřad má 
podle stavebního zákona při kolaudaci 
zkoumat, zda skutečné provedení stavby nebo 
její užívání nebude ohrožovat život a veřejné 
zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost 
anebo životní prostředí. Jak se toto zaručí, 
pokud by se mohlo postupovat přiměřeně?! 

§58 
(1) A 

Akceptováno. 
 
Ustanovení o přiměřenosti požadavků pro 
individuální výstavbu bylo odstraněno. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1297 
P 

2. kolo 

Požadavky jsou nedostatečné, je třeba je 
přesněji a přísněji vyspecifikovat. §65 N 

Šíře požadavků byla konzultována se specialisty 
příslušného oboru. Dle ČKAIT se jedná o 
požadavky dostatečné. 

Městská část 
Praha 16 

216/1093 
P 

2. kolo 

v záplavových územích, vyjma záplavových 
území chráněných, musí být úroveň podlahy 
obytných místností nejméně 1m nad hladinou 
záplavy. 
 
Podle platného územního plánu ve všech 
záplavových územích kromě záplavových 
území chráněných nelze umisťovat stavby pro 
bydlení, ani změny v užívání nelze povolit, 
pokud by nebyly v souladu s územním 
plánem. 
 
Je třeba toto ustanovení změnit ve smyslu 
navrhované úpravy a upřesnit termín "nad 
hladinou záplavy". 

§66 
(2) 
a 

BnV 

Pražské stavební předpisy stanovují obecné 
požadavky na výstavbu, neřeší konkrétní 
lokality, to je v kompetenci územně-plánovací 
dokumentace. Při umístění stavby musí být 
splněny jak požadavky obecného předpisu, tak 
ÚPD. 
 
PSP v tomto ohledu navazují na dosavadní 
právní úpravu. 
 
Termín hladina záplavy je definován v 
ustanovení §2 odst.2 písm. d). 

Městská část 
Praha 16 

216/1101 
P 

2. kolo 

v záplavových územích vyjma záplavových 
území chráněných, musí být úroveň podlahy 
obytných místností nejméně 1 m nad hladinou 
záplavy. 
 
Podle platného územního plánu ve všech 
záplavových územích kromě záplavových 
území chráněných nelze umisťovat stavby pro 
bydlení, ani změny v užívání nelze povolit, 
pokud by nebyly v souladu s územním 
plánem, tudíž stanovovat podmínky pro 
obytné místnosti v záplavových územích je 
nadbytečné. 

§66 
(2) 
a 

BnV 

Pražské stavební předpisy stanovují obecné 
požadavky na výstavbu, neřeší konkrétní 
lokality, to je v kompetenci územně-plánovací 
dokumentace. Při umístění stavby musí být 
splněny jak požadavky obecného předpisu, tak 
ÚPD. 
 
PSP v tomto ohledu navazují na dosavadní 
právní úpravu. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1504 
P 

2. kolo 
obecné ani příloha není dostatečně podrobná §71 A 

Akceptováno. 
 
Požadavky na zemědělské stavby byly doplněny. 

Městská část 
Praha 9 

209/944 
P 

2. kolo 

V hl. m. Praze by neměly být podporovány 
zahrádkářské osady a to z důvodu zvýšené 
kriminality (bývalá chatová oblast U Elektry) a 
zvýšených emisních a hlukových limitů (např. 
při ul. Novovysočanská) 

§72 N 

Neakceptováno. 
 
Zahrádkářské osady představují tradiční součást 
městské struktury, obecný evropský trend se 
navíc k městskému lokálnímu pěstitelství vrací, 
byť v inovované podobě. V řadě míst v Praze 
samozřejmě mohou zahrádkářské osady 
představovat nevhodné řešení a je na územně 
plánovací dokumentaci, aby navrhla jiné využití. 
Řešením ale není jejich paušální zákaz obecným 
předpisem. 

Městská část 
Praha - 
Čakovice 

234/1436 
P 

2. kolo 

nesouhlasíme s uvedenou variantou č. 1, která 
umožňuje výstavbu rekreačních staveb, které 
by následně mohly být využívány pro trvalé 
bydlení, bez splnění podmínek staveb k 
bydlení; rekreační objekty na území hl. m. 
Prahy nepatří 

§72 BnV Vzato na vědomí. 
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Městská část 
Praha 10 

210/1027 
P 

2. kolo 

Z jakého důvodu je navržena varianta 1, kdy 
je možné na území hl.m. Prahy umístit chaty §72 BnV 

Stávající předpis stavby pro individuální rekreaci 
na území města Prahy zcela vylučoval, s 
výjimkou zahrádkářských chat v zahrádkových 
osadách. Relevance takového zákazu je do velké 
míry sporná, neboť z hlediska charakteru je 
prostředí při administrativní hranici hlavního 
města velmi podobné prostředí za touto hranicí. 
Zároveň se jedná o ustanovení, které spíše než 
obecnému předpisu odpovídá územně plánovací 
dokumentaci. Navíc se i v současné době 
nachází na území Prahy řada oblastí chatových 
osad vzniklých historicky, ve kterých platná 
právní úprava de facto umožňuje pouze 
udržovací práce. Změna přístupu ke stavbám 
pro individuální rekreaci ovšem představuje 
změnu, u které je vhodné nalezení širšího 
společenského konsenzu. Proto je toto 
ustanovení zpracováno ve dvou variantách. 

Městská část 
Praha - Dubeč 

240/1515 
P 

2. kolo 

Z navržených variant se přikláníme k variantě 
1, tj. umožnit umístění staveb pro individuální 
rekreaci na území hl. m. Prahy i mimo 
zahrádkářské kolonie, ale při současném 
uplatnění výškové hladiny I.a) – viz naše 
připomínka č. 1) Výšková regulace - § 21. 
 
Návrh předpokládá regulaci podmínek pro 
umístění staveb a oplocení v zahrádkářských 
osadách odlišným způsobem, než v zahradách 
obecně. Tento přístup považujeme za 
problematický ze dvou důvodů: jednak nelze 
zcela jasně definovat, co je ještě zahrádkářská 
kolonie a co jsou již „normální“ zahrady (viz 
např. oblast Slatiny při ul. V Křížkách), a 
jednak není zřejmý důvod, proč by měl být 
tento odlišný přístup uplatňován. Zároveň není 
z návrhu zřejmé, jaká omezení mají platit pro 
ostatní zahrady mimo zastavitelné/zastavěné 
území. Navrhujeme proto zpřesnění těchto 
pojmů a pokud možno jednotný přístup ke 
všem typům zahrad mimo 
zastavěné/zastavitelné území (zejména v 
odstavci 2 a 3). 

§72 BnV 

Vzato na vědomí. 
 
V ustanovení samotném (varianta 1) je výškový 
limit staveb obsažen. 

Městská část 
Praha 22 

222/1252 
P 

2. kolo 

Přikláníme se k variantě č. 2, která v podstatě 
kopíruje stávající OTPP tj. na území hl. m. 
Prahy nově neumisťovat stavby pro 
individuální rekreaci s výjimkou 
zahrádkářských chat v zahrádkářských 
osadách s parametry stanovenými v odst. 2. 
Zároveň by měl být zpřesněn postup u již 
existujících chat tj. v jakém rozsahu a jaké 
úpravy na nich lze provádět, či zda bude 
striktně povolena pouze jejich údržba. 

§72 BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha - 
Slivenec 

230/1365 
ZP 

2. kolo 

Stavba nových staveb pro individuální rekreaci 
je v Praze již dlouhou dobu zakázána a to by 
mělo být i nadále respektováno. Varianta 1, 
tedy jejich povolení, povede k masivnímu 
zneužívání. Všude tam, kde nebude možné 
stavět rodinný dům (např. proto, že to 
nepovoluje územní plán), se postaví stavba 
pro rekreaci, která bude mít tutéž funkci. 
Požadujeme zákaz budování nových staveb 
pro rekreaci a stanovení jasných pravidel pro 
rekonstrukci těch stávajících. Např., že je 
umožněno zvětšení podlahové plochy o určitý 
počet procent, ale stavba musí mít příjezd a 
možnost parkování auta na pozemku (jinak 
chataři ve velkém zabírají veřejná parkoviště 
určená pro občany MČ), musí mít možnost 
přístupu popelářů, záchranky, požárních 
vozidel atd. „Divoké“ rekonstrukce chat na 
malých pozemcích přístupných jen úzkými 
pěšinkami, bez možnosti parkování, bez 
přístupu fekálu, popelářů, záchranky a hasičů, 
představují značné bezpečnostní i hygienické 
riziko pro celou MČ. Tuto připomínku považuje 
MČ Praha – Slivenec za zásadní. 

§72 BnV 

Vzato na vědomí. 
 
Varianta 2 zároveň znamená povolení pouze 
udržovacích prací pro stávající objekty. 

Městská část 
Praha 16 

216/1102 
P 

2. kolo 

Vzhledem k našim zkušenostem s velmi 
rozsáhlými plochami, kde se historicky 
stávající stavby pro individuální rekreaci 
nacházejí, se přikláníme se k variantě 2. 

§72 BnV Vzato na vědomí. 
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Městská část 
Praha 16 

216/1094 
P 

2. kolo 

stavby pro individuální rekreaci 
 
Vzhledem k našim zkušenostem s velmi 
rozsáhlými plochami, kde se historicky 
stávající stavby pro individuální rekreaci 
nacházejí, se přikláníme k variantě 2. 

§72 BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha 5 

205/852 
P 

2. kolo 

§ 72 Stavby pro individuální rekreaci a 
zahrádkářské osady 
 
varianta 1 
(1) Stavby pro individuální rekreaci smí mít 
nejvýše 60 m2 čisté užitné plochy a 2 
nadzemní podlaží s výškou hlavní římsy do 6 
m a s celkovou výškou do 8 m. 
 
varianta 2 
(1) Na území hlavního města Prahy se nesmí 
umisťovat stavby pro individuální rekreaci s 
výjimkou zahrádkářských chat v 
zahrádkářských osadách dle odstavce 2. 
 
(2) V zahrádkářských osadách smí být 
umisťovány pouze zahrádkářské chaty a 
společná stavba s hygienickým zařízením, 
popřípadě se společenskou místností. 
Zahrádkářské chaty v zahrádkářských osadách 
nesmějí mít zastavěnou plochu větší než 18 
m2 včetně teras, verand a vstupů. Smějí mít 
jedno nadzemní podlaží se světlou výškou 
pobytové místnosti max. 2,5 m a mohou být 
podsklepeny, pokud je úroveň 1. NP max. 1 m 
nad přilehlým terénem 
 
(3) Oplocení zahrádkářských osad musí být 
průhledné s výškou do 2 m. Oplocení 
jednotlivých zahrádek je nepřípustné. 
 
Připomínka: doporučujeme variantu 1. Není 
důvod plošně zakázat stavby pro individuální 
rekreaci, je dobře omezit jejich velikost  

§72 
(1) BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha 7 

207/869 
P 

2. kolo 

ohledně ustanovení § 72/1 – měla by platit 
varianta 2, ale může dojít ke kolizi s 
metropolitním plánem 

§72 
(1) BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha 8 

208/900 
P 

2. kolo 
§ 72 – souhlas s variantou 1 odstavce 1, §72 

(1) BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha 11 

211/1630 
P 

2. kolo 

Doporučujeme variantu 1 s tím, že stavba by 
měla být definována hrubou podlažní plochou 
a ne čistou užitnou plochou, která navíc není v 
Předpisu definována. 

§72 
(1) BnV 

Vzato na vědomí. 
 
Plocha byla upravena na HPP. 

Městská část 
Praha - Velká 
Chuchle 

239/1510 
P 

2. kolo 

MČ Praha - Velká Chuchle podporuje variantu 
č. 1 k §72 v části "4. Topologické požadavky". 
 
Na území městské části se nachází několik 
území, kterých se zablokování jakéhokoliv 
rozvoje aktuálně platnými stavebními předpisy 
a územním plánem týká. Jedná se o chatové a 
zahrádkářské kolonie, které byly založeny 
před několika desítkami let. Díky ztrátě vztahu 
majitelů a uživatelů k těmto pozemkům se 
úřad MČ potýká mj. s problémy černých 
staveb, zvýšené zátěže skládkami a vyšší 
kriminalitou. Tam, kde není vhodná a žádoucí 
transformace území na obytnou funkci, je 
regulovaný rozvoj rekreačních funkcí jedinou 
šancí tento nepříznivý vývoj zvrátit. 

§72 
(1) BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1505 
P 

2. kolo 

volíme variantu 1 (varianta 2 je nelogická, 
proč by některé stavby nemohly i v Praze být 
rekreační – rekreační neznamená špatné) 

§72 
(1) BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha - 
Kunratice 

236/1465 
P 

2. kolo 
MČ souhlasí s navrženou variantou č. 2 §72 

(1) BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha - 
Běchovice 

232/1401 
P 

2. kolo 
souhlas s variantou 1 odstavce 1, §72 

(1) BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha 20 

220/1200 
ZP 

8) V případě předkládaného variantního znění 
§ 72 odst. 1 (stavby pro individuální rekreaci a 

§72 
(1) BnV Vzato na vědomí. 
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2. kolo zahrádkářské osady) preferujeme variantu č. 
2 „Na území hlavního města Prahy se nesmí 
umisťovat stavby pro individuální rekreaci s 
výjimkou zahrádkářských chat v 
zahrádkářských osadách dle odstavce 2.“ 

Městská část 
Praha - 
Šeberov 

224/1310 
P 

2. kolo 
Zvolit variantu 1. §72 

(1) BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha - 
Satalice 

226/1328 
P 

2. kolo 
Povolit variantu 1. §72 

(1) BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha 19 

219/1185 
P 

2. kolo 

23. § 72 odst. 1 - je třeba zcela 
nekompromisně prosadit variantu č. 2, 
protože jsme přesvědčeni, že do hlavního 
města Prahy nepatří jednotlivé stavby pro 
individuální rekreaci 

§72 
(1) BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha 14 

214/1071 
P 

2. kolo 

Zachovat stav podle varianty 2 - zákaz 
rekreačních staveb s výjimkou zahrádkářských 
chat. 

§72 
(1) BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha - 
Šeberov 

224/1311 
P 

2. kolo 

ponechat plochu stavbu do 25 m2 dle 
Stavebního řádu. Pojem „Společná stavba“ 
koliduje s „Klubovým zařízením“ dle ÚP. 

§72 
(2) A 

Akceptováno částečně. 
 
Limit plochy byl upraven. Společná stavba má 
obecnější význam než klubové zařízení, územní 
plán může ustanovení předpisu dále zpřesňovat. 

Městská část 
Praha - Dubeč 

240/1516 
P 

2. kolo 

S ohledem na využitelnost stavby 
zahrádkářské chaty (uskladnění nářadí, 
přenocování, kuchyňka, hygienické zázemí, 
terasa/veranda) navrhujeme umožnění 
maximální velikosti stavby v zahradě mimo 
zastavitelné území až do zastavěné plochy cca 
36 m2, případně se současným uplatněním 
podílu maximální zastavěné plochy zahrady. 

§72 
(2) A 

Akceptováno částečně. 
 
Limit plochy byl s ohledem na ostatní 
připomínky zvýšen na 25 m2. 

Městská část 
Praha - 
Satalice 

226/1329 
P 

2. kolo 

V zahrádkářských osadách ponechat stavbu do 
25 m2 dle SZ. Dále je vágně popsaná tzv. 
"společná stavba". Nemá návaznost na ÚPn - 
tam je "klubové zařízení. 

§72 
(2) A 

Akceptováno částečně. 
 
Limit plochy byl upraven. Společná stavba má 
obecnější význam než klubové zařízení, územní 
plán může ustanovení předpisu dále zpřesňovat. 

Městská část 
Praha 19 

219/1186 
P 

2. kolo 

24. § 72 odst. 3 - vzhledem k tomu, že v 
současné době chce každý mít svůj pozemek 
oplocený, byť plotem nízkým (např. pohyb dětí 
a psů), je toto ustanovení v praxí 
nerealizovatelné 

§72 
(3) A 

Akceptováno. 
 
Bylo upraveno. 

Městská část 
Praha - 
Satalice 

226/1330 
P 

2. kolo 

Oplocení jednotlivých zahrádek povolit z 
bezpečnostních důvodů. 

§72 
(3) A 

Akceptováno. 
 
Bylo upraveno. 

Městská část 
Praha - Dubeč 

240/1517 
P 

2. kolo 

Zákaz oplocení jednotlivých zahrádek 
navrhujeme vypustit, a to jednak z důvodu 
výše popsané problematičnosti definice 
zahrádkářské kolonie (bod 5.2), navíc tento 
požadavek zpravidla nedopovídá současnému 
stavu. 

§72 
(3) A 

Akceptováno. 
 
Bylo upraveno. 

Městská část 
Praha 7 

207/881 
P 

2. kolo 

Požadujeme nově doplnit  
3. v části čtvrté text § 73.......a nezasahovaly 
do korunového a kořenového prostoru stromů 

§73 A Akceptováno. 

Městská část 
Praha - Libuš 

233/1420 
P 

2. kolo 

S ohledem na to, že v okrajových částech 
působí reklamní a informační zařízení a stavby 
pro reklamu rovněž jako navigační systémy 
pro místní podnikatele a není je možné vždy 
situovat na jejich vlastní nebo přilehlý 
pozemek, navrhujeme tuto problematiku 
nechat nadále v působnosti stavebních úřadů, 
které musí vycházet zejména z charakteru 
území, 
stávající zástavby, vlivu na prostředí a 
architektonický, urbanistický, krajinný nebo 
pietní charakter prostředí, jak je specifikováno 
v § 73 PSP. 

§73 N 

Neakceptováno. 
 
Smyslem regulace reklamy je garance kvality 
veřejných prostranství. Zvláštní pozornost byla 
přitom věnována velkoformátovým samostatně 
stojícím konstrukcím, které vyvolávají v 
městském prostředí největší kontroverzi. 
Navrhovatel předpisu shledává, že je veřejný 
zájem na určitém obecném omezení plochy 
staveb pro reklamu a reklamních a informačních 
zařízení, tento přístup je ostatně běžný v mnoha 
městech v zahraničí, která se tímto způsobem 
vyrovnala s problémem přehlcení veřejného 
prostranství billboardy. Jaké toto omezení má 
být, je otázkou, která by měly být podrobena 
diskuzi a širšímu konsenzu. Z tohoto důvodu 
návrh předpisu nabízí dvě varianty s různou 
přísností omezení. 

Městská část 
Praha 2 

202/613 
P 

§ 73 - § 78 – zásadně nesouhlasíme se 
zněním zásad pro umisťování staveb a zařízení §73 A Akceptováno. 
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2. kolo pro reklamu, které umožňuje neodůvodněné 
plošné zvětšení těchto zařízení a zároveň 
jejich umístění nikterak zvlášť nereguluje na 
území pražské památkové rezervace nebo na 
území památkových zón. V § 77 Stavby pro 
reklamu a reklamní a informační zařízení 
umístěné na fasádě a předsazené před 
fasádou ani neomezuje limitem max. celkové 
plochy. 

V § 73 byl doplněn zákaz umisťování staveb pro 
reklamu a reklamních a informačních zařízení 
přesahující plochu 4m2 v památkových 
rezervacích a památkových zónách.  
Do § 73 byl doplněn odst. 2 následujícího znění 
"Reklamní a informační zařízení umisťované v 
památkových rezervacích a památkových 
zónách (odkaz na poznámku pod čarou citující 
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů), vyjma nesmí 
zaujímat celkovou plochu větší než 4 m2. 
Stavby pro reklamu v památkových rezervacích 
a památkových zónách nelze umístit. Omezení 
se nevztahuje na stavby a zařízení umístěné na 
dočasných ohrazeních stavenišť." 

Městská část 
Praha 18 

218/1150 
P 

2. kolo 

Část, týkající se umisťování reklam (§§73 -78 
- stavby a zařízení pro reklamu a informace), 
je neuchopitelná. Je zde vždy dovětek "...lze 
umístit jsou-li určeny ke 
zprostředkování informace, jehož cílem není 
podpora prodeje nebo pronájmu výrobků nebo 
služeb.......". Reklama je placená nebo 
neplacená propagace výrobku, služby, 
společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, 
mající obvykle za cíl zvýšení prodeje. Podle 
použitého média se rozlišuje 
televizní, novinová, internetová, rozhlasová, 
plakátová nebo jiná. Slovo reklama vzniklo 
z latinského"clamare" (křičet, volat).  
 
Definice reklamy, schválená Parlamentem 
České republiky v roce 1995, říká, že 
"reklamou se rozumí přesvědčovací proces, 
kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb 
nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních 
médií". Reklamu využívají především obchodní 
společnosti, ale i neziskové organizace a 
profesní či sociální organizace. 
 
Z tohoto důvodu se domníváme, že by měla 
být těmto ustanovením při jejich tvorbě 
věnována řádná péče tak, aby o nich nemohlo 
být žádných pochyb. Projednávání umisťování 
staveb pro reklamu je velmi problematické. 
Opět není možno rozklíčovat, zda stavby pro 
reklamu budou nějakým způsobem řešeny v 
budoucím Metropolitním plánu, zda se tento 
bude zabývat takovou podrobností. Nové PSP 
se na územní či 
regulační plán odvolávají např. v ustanoveních 
§76 odst.2; §77 odst. 1)  
 
V podstatě z ustanovení §§73-78 vyplývá, že 
stavby pro reklamu tak, jak byly doposud 
chápány (viz. definice) nebude možné 
povolovat. 
 
V nezastavěném území tyto stavby nelze 
realizovat (§ 18 odst.5 stavebního zákona). 

§73 BnV 

Vzhledem k množství připomínek městských 
částí hl. m. Prahy byla formulace 
"zprostředkování informace, jehož cílem není 
podpora prodeje nebo pronájmu výrobků nebo 
služeb" změněna na "zprostředkování 
informace, která nemá reklamní povahu" za 
současného odkazu na § 1 odst. 2 zákona č. 
40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a 
doplnění některých dalších zákonů, kde je 
definována reklama. 
 
V souladu s § 126 stavebního zákona lze stavbu 
užívat jen k vymezenému účelu. V rámci něj 
musí být deklarováno, zda je plánované využití 
stavby nebo zařízení reklamní nebo nikoliv. V 
případě, že stavební úřad zjistí, že stavebník 
užívá stavbu k jinému účelu než bylo 
deklarováno, postupuje v souladu se svými 
pravomocemi, které má svěřeny stavebním 
zákonem jako dozorující orgán stejně jako u 
jakékoli jiné stavby, u které se nepovoleně 
změní užívání. 
 
Poměrně komplikovaná textace vychází z 
definičního aparátu stavebního zákona, kdy 
stavba nad 8m2 již není informačním zařízením, 
ale stavbou pro reklamu, byť se jejím účelem je 
předávat informaci. 
 
Rozdělení staveb pro reklamu a reklamních a 
informačních zařízení na takové, které jsou 
určeny ke zprostředkování "reklamní" informace 
a těch, které mají zprostředkovat informace 
"nereklamní" povahy (tedy např. informační 
tabule nebo umělecké instalace) bylo vedeno 
záměrem vytvořit dvojí režim pro konstrukce, 
které mají zejména "reklamní" cíle a konstrukce, 
které mají převažující informativní či edukativní 
obsah. Dle názoru zpracovatele návrhu předpisu 
by přitom měl být režim pro "nereklamní" 
stavby a zařízení mírnější a to s přihlédnutím k 
tomu, že lze předpokládat určitý společenský 
přínos spojený s jejich umístěním.  
 
 
Navrhované nařízení přitom připouští (ne-li 
přímo předpokládá), že bude otázka umisťování 
staveb pro reklamu a reklamních a informačních 
zařízení řešena v územním plánu. 

Městská část 
Praha 4 

204/1562 
P 

2. kolo 

doplnit nový odst. 3: Návrh reklamního 
zařízení s vlastním zdrojem světla musí být 
doložen závěrem autorizovaného posouzení 
vlivu na uživatele pozemních komunikací. 

§73 N 

Neakceptováno. 
 
Připomínku nelze akceptovat zejména s ohledem 
na ústavní zásadu, že povinnosti lze ukládat 
pouze zákonem. Ve smyslu připomínky bude 
však doplněn do § 73 odst. 1 text "neobtěžovaly 
nepřiměřeně okolí hlukem nebo světlem". Plně 
znění § 73 odst. 1 tak bude následující "Stavby 
pro reklamu a reklamní a informační zařízení se 
umisťují tak, aby nenarušovaly architektonický, 
urbanistický, krajinný nebo pietní charakter 
prostředí, neohrožovaly bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích a drahách, 
neobtěžovaly nepřiměřeně okolí hlukem a 
světlem a nezasahovaly do korunového a 
kořenového prostoru stromů." Otázka dopadu 
na uživatele pozemních komunikací se hodnotí 
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též v rámci požadavku na neohrožení 
bezpečnosti na pozemních komunikacích. 

Městská část 
Praha 11 

211/1632 
P 

2. kolo 

Vítáme snahu o ustanovení zabezpečující 
ochranu korunového prostoru stromů u staveb 
pro reklamu. 

§73 
(1) BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha 1 

201/568 
ZP 

2. kolo 

(1) Stavby pro reklamu a reklamní a 
informační zařízení se umisťují tak, aby 
nenarušovaly architektonický, urbanistický, 
krajinný nebo pietní charakter prostředí, 
neohrožovaly bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích a drahách, 
neobtěžovaly nad přípustnou míru hlukem 
nebo světlem okolí a nezasahovaly do 
korunového prostoru stromů. 

§73 
(1) A 

Akceptováno. 
 
Ve smyslu připomínky bude však doplněn do § 
73 odst. 1 text "neobtěžovaly nepřiměřeně okolí 
hlukem nebo světlem". Plně znění § 73 odst. 1 
tak bude následující "Stavby pro reklamu a 
reklamní a informační zařízení se umisťují tak, 
aby nenarušovaly architektonický, urbanistický, 
krajinný nebo pietní charakter prostředí, 
neohrožovaly bezpečnost provozu na pozemních 
komunikacích a drahách, neobtěžovaly 
nepřiměřeně okolí hlukem a světlem a 
nezasahovaly do korunového a kořenového 
prostoru stromů." Otázka dopadu na uživatele 
pozemních komunikací se hodnotí též v rámci 
požadavku na neohrožení bezpečnosti na 
pozemních komunikacích. 

Městská část 
Praha 1 

201/570 
ZP 

2. kolo 

(3) stavby a zařízení pro reklamu a informace 
se nesmějí umísťovat na stavbách sloužících 
kultovním a pohřebním účelům, na pomnících, 
památnících a pamětních deskách a v jejich 
nejbližším okolí, dále na sloupech a stožárech 
telekomunikačního a energetického vedení, na 
historických stožárech veřejného osvětlení a 
jejich replikách a na měřících bodech 
geodetických sítí. 
 
(upraveno dle stávající úpravy dle čl. 60 odst. 
7 a nové úpravy v §74 odst. 2) 

§73 
(3) N 

Neakceptováno. 
 
Stavby sloužící kultovním a pohřebním účelům, 
pomníky, památníky a památní desky i jejich 
nejbližší okolí pokrývá pojem "pietní charakter 
prostředí" dle ustanovení § 73 odst. 1. 
Stanovení obecného zákazu umístění reklamních 
a informačních zařízení na sloupech a stožárech 
telekomunikačního a energetického vedení, na 
historických stožárech veřejného osvětlení a 
jejich replikách a na měřících bodech 
geodetických sítí by zakládalo omezení pro celé 
území hl. města Prahy, přičemž není důvodné 
tato umístění paušálně zcela vylučovat.  
Současně je třeba vzít v úvahu nově zavedenou 
restrikci staveb pro reklamu a reklamních a 
informačních zařízení maximální povolenou 
plochou 4m2, která by měla území Prahy 1 
poskytovat dostatečnou míru ochrany. 
 
Nelze přitom vyloučit založení takové restrikce 
územně plánovací dokumentací. 

Městská část 
Praha 1 

201/571 
ZP 

2. kolo 

(4) Stavby a zařízení pro reklamu a informace 
s plochou panelu větší než 4m2 se nesmějí 
umísťovat v pražské památkové rezervaci a 
zóně s výjimkou dočasných ohrazení či 
oplocení stavenišť. 
 
(v zásadě stávající úprava dle čl. 60 odst. 8). 
 
Úprava umístění staveb a zařízení pro reklamu 
a informace by měla být uvedena do souladu i 
s nařízením č. 26/2005 Sb. HMP 

§73 
(4) A 

Akceptováno. 
 
V § 73 byl doplněn zákaz umisťování staveb pro 
reklamu a reklamních a informačních zařízení 
přesahující plochu 4m2 v památkových 
rezervacích a památkových zónách.  
Do § 73 byl doplněn odst. 2 následujícího znění 
"Reklamní a informační zařízení umisťované v 
památkových rezervacích a památkových 
zónách (odkaz na poznámku pod čarou citující 
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů), vyjma nesmí 
zaujímat celkovou plochu větší než 4 m2. 
Stavby pro reklamu v památkových rezervacích 
a památkových zónách nelze umístit. Omezení 
se nevztahuje na stavby a zařízení umístěné na 
dočasných ohrazeních stavenišť." 
 

Městská část 
Praha - 
Čakovice 

234/1437 
P 

2. kolo 

v důsledku ustanovení (podle obou variant) 
znamená, že nebude možné umísťovat jiné 
reklamy, pouze na prodej zboží nebo označení 
instituce, provozovny - přikláníme se k 
variantě 1 

§74 BnV 

Zřejmě došlo k neporozumění textu ustanovení. 
§ 74 směřuje k omezení umisťování samostatně 
stojících staveb pro reklamu a reklamních a 
informačních zařízení v zastavitelném území 
města na max. 6m2. 
 
Upřednostňovanou variantu bereme na vědomí. 

Městská část 
Praha 7 

207/870 
P 

2. kolo 
v §74 by měla platit varianta 1 §74 BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha 7 

207/875 
P 

2. kolo 
§ 74 zde podporujeme variantu č. 1 §74 BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 209/945 To znamená, že reklamní zařízení by nebyla §74 N Není zřejmý smysl připomínky. 
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Praha 9 P 
2. kolo 

povolována, neboť veškerá reklamní zařízení 
jsou určena pro podporu prodej nebo 
pronájem výrobků nebo služeb 

 
Nařízení musí vycházet z ne zcela šťastné 
systematiky založené stavebním zákonem, kdy 
za "stavbu pro reklamu" jsou považovány např. i 
informační panely nebo umělecké instalace. 

Městská část 
Praha 16 

216/1103 
P 

2. kolo 

§ 74 – 78 - stavby pro reklamu a reklamní 
zařízení 
 
Co znamená pojem „bezprostřední blízkost“ ? 
 
V rámci všeobecné snahy o omezování staveb 
pro reklamu nevidíme důvod, proč povolovat 
jakékoli stavby pro reklamu v záplavovém 
území průtočném, což současná vyhláška 
nepřipouští. 
 
Stavba pro reklamu a reklamní a informační 
zařízení jsou mimo měřítko platného územního 
plánu, tudíž odkazovat se pro umisťování 
těchto staveb na územní plán je 
bezpředmětné. 

§74 BnV 

Bezprostřední blízkost je obecně užívaný termín 
vyjadřující zřejmou prostorovou blízkost. Jeho 
posouzení je na správním uvážení stavebního 
úřadu. 
 
Stavby pro reklamu jsou primárně omezovány z 
důvodu kvality veřejných prostranství a obecně 
městského prostředí. Hledisko povodňové 
ochrany je dostatečně zohledněno navrženou 
formulací. Stavba pro reklamu může navíc 
vzhledem k definici ze stavebního zákona nést 
např. i čistě informační obsah. Text byl 
připraven ve spolupráci s OŽP a MZO MHMP. 
Obecně platí i v řadě jiných ustanovení, že v 
aktivní zóně záplavových území striktně 
omezuje umisťování staveb vodní zákon, v 
průtočném záplavovém území pak PSP stanovují 
vybrané omezující požadavky. 
 
Parametry regulace reklamy se může ve 
vybraných lokalitách zabývat jak územní, tak 
regulační plán. Ač nelze předpokládat podrobnou 
a plošnou regulaci, je důležité pro specifická 
území možnou odlišnou úpravu v ÚPD umožnit. 

Městská část 
Praha - Dubeč 

240/1518 
P 

2. kolo 

Navrhujeme možnost stanovení zón, ve 
kterých by platilo omezení podle varianty 1 
(např. historická jádra města a městských 
částí, případně celý intravilán, přírodní 
památky, apod.), popřípadě ještě přísnější 
(např. s limitem plochy 2 m2) a naopak zóny, 
ve kterých by platilo omezení podle varianty 2 
(např. přesně vymezené oblasti při 
komunikacích mimo intravilány městských 
částí). 

§74 A 

Akceptováno částečně. 
 
V § 73 byl doplněn zákaz umisťování staveb pro 
reklamu a reklamních a informačních zařízení 
přesahující plochu 4m2 v památkových 
rezervacích a památkových zónách.  
Do § 73 byl doplněn odst. 2 následujícího znění 
"Reklamní a informační zařízení umisťované v 
památkových rezervacích a památkových 
zónách (odkaz na poznámku pod čarou citující 
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů), vyjma nesmí 
zaujímat celkovou plochu větší než 4 m2. 
Stavby pro reklamu v památkových rezervacích 
a památkových zónách nelze umístit. Omezení 
se nevztahuje na stavby a zařízení umístěné na 
dočasných ohrazeních stavenišť." 
 
 
Smyslem regulace reklamy je garance kvality 
veřejných prostranství. Zvláštní pozornost byla 
přitom věnována velkoformátovým samostatně 
stojícím konstrukcím, které vyvolávají v 
městském prostředí největší kontroverzi. 
Navrhovatel předpisu shledává, že je veřejný 
zájem na určitém obecném omezení plochy 
staveb pro reklamu a reklamách a informačních 
zařízení, tento přístup je ostatně běžný v mnoha 
městech v zahraničí, která se tímto způsobem 
vyrovnala s problémem přehlcení veřejného 
prostranství billboardy. Jaké přesně toto 
omezení má být je otázkou, která by měly být 
podrobena diskuzi a širšímu konsenzu. Z tohoto 
důvodu návrh předpisu nabízí dvě varianty s 
různou přísností omezení. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1506 
ZP 

2. kolo 

považujeme variantu 1 za správnější – v 
odstavci 2 by bylo dobré odlišit reklamní a 
informační panely. 

§74 BnV 

Vzato na vědomí. 
 
Odst. 2 umožňuje pouze informační panely, 
reklamu nikoliv. 

Městská část 
Praha - Dubeč 

240/1519 
P 

2. kolo 

Dále navrhujeme ještě přísněji (nad rámec 
uvedených dvou variant) omezit umísťování 
zařízení pro reklamu s videoprojekcí (např. na 
maximální velikost 2 m2). 

§74 N 

Neakceptováno 
 
Navrhovatel předpisu neshledává vyšší míru 
omezení u videoprojekcí jako opodstatněnou.  
 
Ve smyslu připomínky bude doplněn do § 73 
odst. 1 text "neobtěžovaly nepřiměřeně okolí 
hlukem nebo světlem". Plně znění § 73 odst. 1 
tak bude následující "Stavby pro reklamu a 
reklamní a informační zařízení se umisťují tak, 
aby nenarušovaly architektonický, urbanistický, 
krajinný nebo pietní charakter prostředí, 
neohrožovaly bezpečnost provozu na pozemních 
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komunikacích a drahách, neobtěžovaly 
nepřiměřeně okolí hlukem a světlem a 
nezasahovaly do korunového a kořenového 
prostoru stromů." Otázka dopadu na uživatele 
pozemních komunikací se hodnotí též v rámci 
požadavku na neohrožení bezpečnosti na 
pozemních komunikacích. 

Městská část 
Praha - Libuš 

233/1418 
P 

2. kolo 

Z pohledu umisťování reklamních zařízení se 
domníváme, že dosavadní činnost stavební 
úřadů stavebních úřadů jako vykonavatele 
státní správy je dostatečným garantem 
budoucí 
regulace reklamních zařízení. Z tohoto pohledu 
se domníváme, že stávající úprava, která 
omezovala prostřednictvím rozsahu plochy 
reklamní zařízení nad 4 m2 v Pražské 
památkové 
rezervaci a v Pražských památkových zónách 
je dostatečná a naopak v novém návrhu není 
obsažena. Z tohoto důvodu by ve stávající 
variantě § 74 bylo vhodné nahradit pojem 
zastavitelné území pojmem Památková zóna a 
Pámátkové rezervace, jelikož tato území 
požadují vyšší stupeň ochrany. 

§74 A 

Akceptováno částečně. 
 
V § 73 byl doplněn zákaz umisťování staveb pro 
reklamu a reklamních a informačních zařízení 
přesahující plochu 4m2 v památkových 
rezervacích a památkových zónách.  
Do § 73 byl doplněn odst. 2 následujícího znění 
"Reklamní a informační zařízení umisťované v 
památkových rezervacích a památkových 
zónách (odkaz na poznámku pod čarou citující 
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů), vyjma nesmí 
zaujímat celkovou plochu větší než 4 m2. 
Stavby pro reklamu v památkových rezervacích 
a památkových zónách nelze umístit. Omezení 
se nevztahuje na stavby a zařízení umístěné na 
dočasných ohrazeních stavenišť." 
 
Smyslem regulace reklamy je garance kvality 
veřejných prostranství. Zvláštní pozornost byla 
přitom věnována velkoformátovým samostatně 
stojícím konstrukcím, které vyvolávají v 
městském prostředí největší kontroverzi. 
Navrhovatel předpisu shledává, že je veřejný 
zájem na určitém obecném omezení plochy 
staveb pro reklamu a reklamách a informačních 
zařízení, tento přístup je ostatně běžný v mnoha 
městech v zahraničí, která se tímto způsobem 
vyrovnala s problémem přehlcení veřejného 
prostranstvíbillboardy. Jaké přesně toto omezení 
má být je otázkou, která by měla být podrobena 
diskuzi a širšímu konsenzu. Z tohoto důvodu 
návrh předpisu nabízí dvě varianty s různou 
přísností omezení. 

Městská část 
Praha - Dolní 
Měcholupy 

231/1373 
ZP 

2. kolo 

Stavby pro reklamu: Podporujeme variantu 1 
odstavce (1) §74 
Navrhujeme doplnit odstavec, který omezí 
reklamu v intravilánu na obce:  
Reklamní zařízení (ve smyslu § 3 odst. 2 a § 
104 odst. 2 písm. j zák. Č. 183/2006 Sb - 
Stavební zákon) s reklamou nevztahující se k 
podnikání v místě je možno umístit pouze 
mimo obytnou část zastavěného území obce a 
mimo systém městské zeleně. 

§74 N 

Neakceptováno. 
 
Smyslem regulace je zabránit nepřiměřené 
expozici městského prostředí stavbami pro 
reklamu a reklamními zařízeními a nastavit 
jejich základní standard, aniž by byla omezena 
rozumná míra informační náplně veřejného 
prostoru. Obě varianty § 74 odst. 1 se vztahují 
na intravilán. V rámci něj však není nijak 
vymezena "obytná část", proto požadované 
omezení nelze stanovit, neboť by nebyl zřejmý 
jeho obsah. Ochrana "systému městské zeleně" 
je zaručena ustanoveními § 74 odst. 2. 

Městská část 
Praha 19 

219/1187 
P 

2. kolo 

25. § 74 stavby pro reklamu, varianta 1 - je 
nejasné, kdo bude kontrolovat obsah vyvěšení 
na reklamní ploše. Podle současné právní 
úpravy stavební úřad povoluje stavbu nikoliv 
obsah vyvěšení 

§74 BnV 

V souladu s § 126 stavebního zákona lze stavbu 
užívat jen k vymezenému účelu. V rámci něj 
musí být deklarováno, zda je plánované využití 
stavby nebo zařízení reklamní nebo 
"nereklamní". V případě, že stavební úřad zjistí, 
že stavebník užívá stavbu k jinému účelu než 
bylo deklarováno, postupuje v souladu se svými 
pravomocemi, které má svěřeny stavebním 
zákonem jako dozorující orgán stejně jako u 
jakékoli jiné stavby, u které se nepovoleně 
změní užívání 

Městská část 
Praha 15 

215/1089 
P 

2. kolo 

§ 74 - 78 - tyto paragrafy by měly obsahovat i 
omezení pro světelné reklamy. §74 A 

Akceptováno. 
 
Ve smyslu připomínky byl doplněn do § 73 odst. 
1 text "neobtěžovaly nepřiměřeně okolí hlukem 
nebo světlem". Plně znění § 73 odst. 1 tak je 
následující "Stavby pro reklamu a reklamní a 
informační zařízení se umisťují tak, aby 
nenarušovaly architektonický, urbanistický, 
krajinný nebo pietní charakter prostředí, 
neohrožovaly bezpečnost provozu na pozemních 
komunikacích a drahách, neobtěžovaly 
nepřiměřeně okolí hlukem a světlem a 
nezasahovaly do korunového a kořenového 
prostoru stromů." Otázka dopadu na uživatele 
pozemních komunikací se hodnotí též v rámci 
požadavku na neohrožení bezpečnosti na 
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pozemních komunikacích. 

Městská část 
Praha 10 

210/1028 
P 

2. kolo 

Upozornění – všechny stavby pro reklamu jsou 
povoleny jako dočasné. V případě vedených 
řízení o změně v užívání spočívající v 
prodloužení lhůty postupuje stavební úřad v 
souladu s ust. § 127 zákona č. 183/2006Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu ( 
stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Podle ust.§ 127 odst.2 tohoto zákona 
posuzuje stavební úřad splnění podmínek 
podle ust.§ 126 odst.3 mimo jiné soulad s 
obecnými požadavky na výstavbu. 

§74 BnV 

Stavby pro reklamu a reklamní zařízení 
povolené jako dočasné nebude po uplynutí 
stanovené doby znovu povolit, jsou-li v rozporu 
s navrhovaným předpisem. 

Městská část 
Praha 5 

205/853 
P 

2. kolo 

varianta 1 
(1) Samostatně stojící stavby pro reklamu a 
samostatně stojící reklamní a informační 
zařízení o ploše nad 6 m2 lze v zastavitelném 
území umístit, pouze jsou-li určeny ke 
zprostředkování informace, jehož cílem není 
podpora prodeje nebo pronájmu výrobků nebo 
služeb, nebo označují-li konkrétní provozovnu 
nebo budovu instituce. Takové musí být 
umístěny na pozemku stavby, kterou označují, 
nebo v její bezprostřední blízkosti. 
 
varianta 2 
(1) Samostatně stojící stavby pro reklamu o 
ploše nad 15 m2 lze v zastavitelném území 
umístit, pouze jsou-li určeny ke 
zprostředkování informace, jehož cílem není 
podpora prodeje nebo pronájmu výrobků nebo 
služeb, nebo označují konkrétní provozovnu 
nebo budovu instituce. Takové musí být 
umístěny na pozemku stavby, kterou označují, 
nebo v její bezprostřední blízkosti. 
 
Připomínka: doporučujeme variantu 1 s 
omezením max. plochy reklamy na 6 m2. 
Samostatně stojící reklamy o ploše nad 6 m2, 
které neslouží ke zmíněnému účelu, by 
neměly být na území HMP vůbec umisťovány. 

§74 
(1) BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha - 
Kunratice 

236/1466 
P 

2. kolo 
MČ souhlasí s navrženou variantou č. 1 §74 

(1) BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha - 
Běchovice 

232/1402 
P 

2. kolo 
souhlas s variantou 1 odstavce 1, §74 

(1) BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha 4 

204/1563 
P 

2. kolo 
upřednostnit variantu 1 §74 

(1) BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha - 
Řeporyje 

235/1439 
P 

2. kolo 

V odstavci (1) je navrhováno omezeni plochy 
těchto staveb a zařízení. Obě varianty jsou 
nepřijatelné. 
 
- Regulovat možnost velikosti plochy staveb či 
reklam musí mít stavební úřady v závislosti na 
tom, v jakém prostředí je zařízení či stavba 
navrhováno. Stavební úřady disponuji 
dostatkem odborníků pro posouzeni této 
problematiky, zejména ve vztahu k místní 
znalosti území a územně analytickým 
podkladům. 
- Naše městská část má z pronájmů pro 
reklamní zařízení značné příjmy, které tvoří 
část příjmů do rozpočtu MČ, kterou nelze jinak 
nahradit. 
- Vůbec není řešeno rozmisťováni reklam v 
Pražské památkové rezervaci a Památkových 
zónách. Die návrhu PPS zde má být úprava 
stejná jako v ostatních lokalitách města, což je 
nepřijatelná změna oproti platné právní 
úpravě, kdy jsou stávajícím způsobem 
chráněny hodnoty památkových zón a 
památkové rezervace, která je zapsána v 
Seznamu světového 
kulturního dědictví UNESCO. 
 
Závěr: v §74, odstavec (1) navrhujeme ve 
variantě 2 nahradit slova "v zastavitelném 
území" slovy "v Pražské památkové rezervací 

§74 
(1)   

Akceptováno částečně. 
 
V § 73 byl doplněn zákaz umisťování staveb pro 
reklamu a reklamních a informačních zařízení 
přesahující plochu 4m2 v památkových 
rezervacích a památkových zónách.  
Do § 73 byl doplněn odst. 2 následujícího znění 
"Reklamní a informační zařízení umisťované v 
památkových rezervacích a památkových 
zónách (odkaz na poznámku pod čarou citující 
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů), vyjma nesmí 
zaujímat celkovou plochu větší než 4 m2. 
Stavby pro reklamu v památkových rezervacích 
a památkových zónách nelze umístit. Omezení 
se nevztahuje na stavby a zařízení umístěné na 
dočasných ohrazeních stavenišť." 
Smyslem regulace reklamy je garance kvality 
veřejných prostranství. Zvláštní pozornost byla 
přitom věnována velkoformátovým samostatně 
stojícím konstrukcím, které vyvolávají v 
městském prostředí největší kontroverzi. 
Navrhovatel předpisu shledává, že je veřejný 
zájem na určitém obecném omezení plochy 
staveb pro reklamu a reklamách a informačních 
zařízení, tento přístup je ostatně běžný v mnoha 
městech v zahraničí, která se tímto způsobem 
vyrovnala s problémem přehlcení veřejného 
prostranství billboardy. Jaké přesně toto 
omezení má být je otázkou, která by měly být 
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a památkových zónách". Tím dojde ke zvýšeni 
ochrany v těch územích, kde to je nutná 
zvýšená ochrana. 

podrobena diskuzi a širšímu konsenzu. Z tohoto 
důvodu návrh předpisu nabízí dvě varianty s 
různou přísností omezení. 

Městská část 
Praha - 
Satalice 

226/1331 
P 

2. kolo 

Povolit variantu 2 s úpravami 
- Vynechat velikost reklamní plochy - stavební 
úřad a jednotlivá městská část (které plyne z 
rekl. zař. či staveb příjem) si sami učiní 
úsudek o velikosti plochy podle toho v jaké 
oblasti je zařízení či stavba navrhována. 
 
- Místo "v zastavitelném území" vložit "v 
Pražské památkové rezervaci a památkových 
zónách" (ochrana památkových budova 
urbanizace předmětného území). 

§74 
(1) BnV 

V § 73 byl doplněn zákaz umisťování staveb pro 
reklamu a reklamních a informačních zařízení 
přesahující plochu 4m2 v památkových 
rezervacích a památkových zónách.  
Do § 73 byl doplněn odst. 2 následujícího znění 
"Reklamní a informační zařízení umisťované v 
památkových rezervacích a památkových 
zónách (odkaz na poznámku pod čarou citující 
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů), vyjma nesmí 
zaujímat celkovou plochu větší než 4 m2. 
Stavby pro reklamu v památkových rezervacích 
a památkových zónách nelze umístit. Omezení 
se nevztahuje na stavby a zařízení umístěné na 
dočasných ohrazeních stavenišť." 
 
Smyslem regulace reklamy je garance kvality 
veřejných prostranství. Zvláštní pozornost byla 
přitom věnována velkoformátovým samostatně 
stojícím konstrukcím, které vyvolávají v 
městském prostředí největší kontroverzi. 
Navrhovatel předpisu shledává, že je veřejný 
zájem na určitém obecném omezení plochy 
staveb pro reklamu a reklamách a informačních 
zařízení, tento přístup je ostatně běžný v mnoha 
městech v zahraničí, která se tímto způsobem 
vyrovnala s problémem přehlcení veřejného 
prostranství billboardy. Jaké přesně toto 
omezení má být je otázkou, která by měly být 
podrobena diskuzi a širšímu konsenzu. Z tohoto 
důvodu návrh předpisu nabízí dvě varianty s 
různou přísností omezení. 

Městská část 
Praha 22 

222/1253 
P 

2. kolo 

Velmi špatná a těžko srozumitelná formulace 
reklamy. Z uvedené vyplývá, že stavba pro 
reklamu, případně reklamní zařízení nesmí v 
podstatě nést žádnou „reklamní“ informaci. 
Přikláněli bychom se k možnosti, aby velikost 
plochy staveb pro reklamu či reklamních 
zařízení určoval stavební úřad v závislosti na 
tom, do jakého prostředí je zařízení či stavba 
navrhována. Regulace by neměla být 
vztahována k celému zastavitelnému území, 
ale např. pouze k území Pražské památkové 
rezervace a památkových zón, kde je nutná 
zvýšená ochrana. Městské části mají z 
pronájmů reklamních zařízení nezanedbatelné 
příjmy a na základě uvedených ustanovení by 
v podstatě došlo k naprosté nemožnosti 
umístění a povolení staveb pro reklamu, 
reklamních a informačních zařízení. 

§74 
(1) BnV 

Vzhledem k množství připomínek městských 
částí hl. m. Prahy byla formulace 
"zprostředkování informace, jehož cílem není 
podpora prodeje nebo pronájmu výrobků nebo 
služeb" změněna na "zprostředkování 
informace, která nemá reklamní povahu" za 
současného odkazu na § 1 odst. 2 zákona č. 
40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a 
doplnění některých dalších zákonů, kde je 
definována reklama. 
 
V souladu s § 126 stavebního zákona lze stavbu 
užívat jen k vymezenému účelu. V rámci něj 
musí být deklarováno, zda je plánované využití 
stavby nebo zařízení reklamní nebo nikoliv. V 
případě, že stavební úřad zjistí, že stavebník 
užívá stavbu k jinému účelu než bylo 
deklarováno, postupuje v souladu se svými 
pravomocemi, které má svěřeny stavebním 
zákonem jako dozorující orgán stejně jako u 
jakékoli jiné stavby, u které se nepovoleně 
změní užívání. 
 
Poměrně komplikovaná textace vychází z 
definičního aparátu stavebního zákona, kdy 
stavba nad 8m2 již není informačním zařízením, 
ale stavbou pro reklamu, byť se jejím účelem je 
předávat informaci. 
 
Rozdělení staveb pro reklamu a reklamních a 
informačních zařízení na takové, které jsou 
určeny ke zprostředkování "reklamní" informace 
a těch, které mají zprostředkovat informace 
"nereklamní" povahy (tedy např. informační 
tabule nebo umělecké instalace) bylo vedeno 
záměrem vytvořit dvojí režim pro konstrukce, 
které mají zejména "reklamní" cíle a konstrukce, 
které mají převažující informativní či edukativní 
obsah. Dle názoru zpracovatele návrhu předpisu 
by přitom měl být režim pro "nereklamní" 
stavby a zařízení mírnější a to s přihlédnutím k 
tomu, že lze předpokládat určitý společenský 
přínos spojený s jejich umístěním.  
 
 
Navrhované nařízení přitom připouští (ne-li 
přímo předpokládá), že bude otázka umisťování 
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staveb pro reklamu a reklamních a informačních 
zařízení řešena v územním plánu. 

Městská část 
Praha - 
Šeberov 

224/1312 
P 

2. kolo 

Zvolit variantu 2, ale nestanovit velikost 
reklamní plochy, respektovat názor příslušné 
městské části. 

§74 
(1) BnV 

Smyslem regulace reklamy je garance kvality 
veřejných prostranství. Zvláštní pozornost byla 
přitom věnována velkoformátovým samostatně 
stojícím konstrukcím, které vyvolávají v 
městském prostředí největší kontroverzi. 
Navrhovatel předpisu shledává, že je veřejný 
zájem na určitém obecném omezení plochy 
staveb pro reklamu a reklamách a informačních 
zařízení, tento přístup je ostatně běžný v mnoha 
městech v zahraničí, která se tímto způsobem 
vyrovnala s problémem přehlcení veřejného 
prostranství billboardy. Jaké přesně toto 
omezení má být je otázkou, která by měly být 
podrobena diskuzi a širšímu konsenzu. Z tohoto 
důvodu návrh předpisu nabízí dvě varianty s 
různou přísností omezení. 

Městská část 
Praha 14 

214/1072 
P 

2. kolo 

Podporujeme Variantu 1 - limit nad 6 m2 pro 
"komerční" reklamu. 
 
Doporučujeme ponechat v platnosti dle 
dosavadního předpisu, případně zpřesnit, 
ustanovení o umisťování staveb a zařízení pro 
reklamu v památkových zónách a rezervacích, 
v dosahu 
chráněných památek, na stavbách sloužících 
kultovním a pohřebním účelům, na pomnících, 
památnících a pamětních deskách a v 
nejbližším okolí těchto staveb a objektů. 

§74 
(1) BnV 

Akceptováno. 
 
V § 73 byl doplněn zákaz umisťování staveb pro 
reklamu a reklamních a informačních zařízení 
přesahující plochu 4m2 v památkových 
rezervacích a památkových zónách.  
Do § 73 byl doplněn odst. 2 následujícího znění 
"Reklamní a informační zařízení umisťované v 
památkových rezervacích a památkových 
zónách (odkaz na poznámku pod čarou citující 
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů), vyjma nesmí 
zaujímat celkovou plochu větší než 4 m2. 
Stavby pro reklamu v památkových rezervacích 
a památkových zónách nelze umístit. Omezení 
se nevztahuje na stavby a zařízení umístěné na 
dočasných ohrazeních stavenišť." 
 
Umisťování v dosahu chráněných památek, na 
stavbách sloužících kultovním a pohřebním 
účelům, na pomnících, památnících a pamětních 
deskách a v nejbližším okolí těchto staveb a 
objektů je řešeno v obecném ustanovení § 73 
odst. 1 (pietní charakter prostředí). 

Městská část 
Praha 11 

211/1633 
P 

2. kolo 

Vítáme snahu o regulaci reklamy. 
Doporučujeme variantu 1. 

§74 
(1) BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha 20 

220/1201 
ZP 

2. kolo 

9) V případě předkládaného variantního znění 
§ 74 odst. 1 (samostatně stojící stavby pro 
reklamu a reklamní a informační zařízení) 
preferujeme variantu č. 2 „Samostatně stojící 
stavby pro reklamu o ploše nad 15 m2 lze v 
zastavitelném území umístit, pouze jsou-li 
určeny ke zprostředkování informace, jehož 
cílem není podpora prodeje nebo pronájmu 
výrobků nebo služeb, nebo označují konkrétní 
provozovnu nebo budovu instituce. Takové 
musí být umístěny na pozemku stavby, kterou 
označují, nebo v její bezprostřední blízkosti.“ 

§74 
(1) BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha 8 

208/901 
P 

2. kolo 
§ 74 – souhlas s variantou 1 odstavce 1, §74 

(1) BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha 9 

209/982 
P 

2. kolo 

§ 74 odst. 1 varianta a - tímto způsobem 
bychom se do 5 let (na takové období se 
zpravidla vydává povolení) zbavili všech 
billboardů na našem území. Takový krok by 
byl velkým 
přínosem pro bezpečnost silničního provozu. 

§74 
(1) BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha 8 

208/903 
P 

2. kolo 

§ 74 odstavec 3 – požadavek na změnu textu: 
Stavby pro reklamu a reklamní a informační 
zařízení v průtočném záplavovém území jsou 
nepřípustné, 

§74 
(3) N 

Neakceptováno. 
 
Návrh byl připraven ve spolupráci s Odborem 
životního prostředí MHMP a Odborem městské 
zeleně MHMP. 
 
Navržená formulace by znemožnila realizaci 
např.informačních tabulí v parcích a rekreačních 
oblastech podél řeky. 

Městská část 
Praha - 
Běchovice 

232/1403 
P 

2. kolo 

požadavek na změnu textu: Stavby pro 
reklamu a reklamní a informační zařízení v 
průtočném záplavovém území jsou 

§74 
(3) N 

Neakceptováno. 
 
Návrh byl připraven ve spolupráci s Odborem 



Příloha č. 2 k důvodové zprávě 
 

Pražské stavební předpisy – Příloha č. 2 důvodové zprávy / str. 80 

nepřípustné, životního prostředí MHMP a Odborem městské 
zeleně MHMP. 
 
Navržená formulace by znemožnila realizaci 
např.informačních tabulí v parcích a rekreačních 
oblastech podél řeky. 

Městská část 
Praha 22 

222/1254 
P 

2. kolo 

Špatná, těžko srozumitelná a pochopitelná 
formulace ustanovení. 

§75 
a BnV 

Připomínka neuvádí, v čem se nesrozumitelnost 
spatřuje. Vzhledem k tomu, že šlo o jedinou 
připomínku v tomto smyslu, nepovažuje 
navrhovatel další úpravu ustanovení za 
nezbytnou. 

Městská část 
Praha 1 

201/572 
ZP 

2. kolo 

b) nesmí být vyšší než 2m a u šikmých střech 
s úhlem větším než 30° nesmí přesáhnout 
hlavní hřeben střechy. 
 
(hodnota uvedena v č. 501/2006 Sb. - 
navrženo sjednocení) 

§75 
b A 

Akceptováno. 
 
U písmena b) ustanovení § 7 byla maximální 
hodnota výšky stanovena jako 2m, obdobně jak 
stanoví vyhláška č. 501/2006 Sb. 

Městská část 
Praha 10 

210/1029 
P 

2. kolo 

Chybný název, plocha do 6,5m2 - jedná se o 
reklamní zařízení §76 BnV 

Není zřejmý význam připomínky. 
 
Odstavec 1 upravuje umisťování reklamních a 
informačních zařízení; odstavec 2 upravuje 
umisťování staveb pro reklamu 

Městská část 
Praha - 
Řeporyje 

235/1440 
P 

2. kolo 

Odstavce (1) a (2) se vzájemně popírají, 
protože reklama s plochou menši než 6m2 
může být za jistých okolnosti stavbou pro 
reklamu. A taková stavba je odstavcem (1) 
povolena aby vzápětí byla odstavcem (2) 
zakázána. 
 
Závěr: je potřeba terminologii sjednotit tak, 
aby byl předpis jasný. 

§76 BnV 

Připomínka byla vzata na vědomí. 
 
Odstavce nejsou ve vzájemném rozporu; 
odstavec 1 upravuje umisťování reklamních a 
informačních zařízení (tj. do plochy 8m2), které 
omezuje na maximální plochu 6,5 m2; odstavec 
2 upravuje umisťování staveb pro reklamu. V 
souladu s § 3 odst. 2 stavebního zákona se 
zařízení o celkové ploše větší než 8 m2 se 
považuje za stavbu pro reklamu. Šlo by zřejmě 
dovozovat, že odst. 2 implicitně plyne již z odst. 
1, nicméně pro odstranění všech pochybností je 
vhodné toto výslovně uvést. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1298 
P 

2. kolo 

Rozhodně doporučujeme přijmout variantu 
č.1! §76 BnV Nechápán smysl připomínky. 

Městská část 
Praha 22 

222/1255 
P 

2. kolo 

odst. 1 a 2 
Odstavce se vzájemně popírají, protože 
reklama s plochou větší než 6 m2 (dle 
varianty 1 návrhu) může být stavbou pro 
reklamu. Ta je však dle odst. 2 zakázána. S 
takto nadefinovanou regulací nesouhlasíme. 

§76 BnV 

Připomínka byla vzata na vědomí. 
 
Odstavce nejsou ve vzájemném rozporu; 
odstavec 1 upravuje umisťování reklamních a 
informačních zařízení (tj. do plochy 8m2), které 
omezuje na maximální plochu 6,5 m2; odstavec 
2 upravuje umisťování staveb pro reklamu. V 
souladu s § 3 odst. 2 stavebního zákona se 
zařízení o celkové ploše větší než 8 m2 se 
považuje za stavbu pro reklamu. Šlo by zřejmě 
dovozovat, že odst. 2 implicitně plyne již z odst. 
1, nicméně pro odstranění všech pochybností je 
vhodné toto výslovně uvést. 

Městská část 
Praha - 
Satalice 

226/1332 
P 

2. kolo 

odst. 1 a 2 
Navzájem se popírají, je nutné lépe popsat, 
aby postup byl jednoznačný. 

§76 BnV 

Připomínka byla vzata na vědomí. 
 
Odstavce nejsou ve vzájemném rozporu; 
odstavec 1 upravuje umisťování reklamních a 
informačních zařízení (tj. do plochy 8m2), které 
omezuje na maximální plochu 6,5 m2; odstavec 
2 upravuje umisťování staveb pro reklamu. V 
souladu s § 3 odst. 2 stavebního zákona se 
zařízení o celkové ploše větší než 8 m2 se 
považuje za stavbu pro reklamu. Šlo by zřejmě 
dovozovat, že odst. 2 implicitně plyne již z odst. 
1, nicméně pro odstranění všech pochybností je 
vhodné toto výslovně uvést. 

Městská část 
Praha 1 

201/574 
ZP 

2. kolo 

(1) Nestanoví-li územní nebo regulační plán 
jinak, reklamní a informační zařízení umístěné 
kolmo k fasádě nesmí vystupovat více než 0,8 
m před fasádu a nesmí přesáhnout plochu 6,5 
m2, resp. 4 m2. Reklamní a informační 
zařízení nesmí být níže 
než 2,2m nad niveletou přilehlého chodníku či 
plochy pro pěší. 

§76 
(1) A 

Akceptováno. 
 
 
V § 73 byl doplněn zákaz umisťování všech 
staveb pro reklamu a reklamních a informačních 
zařízení přesahující plochu 4m2 v památkových 
rezervacích a památkových zónách.  
 
Přípustná podchodná výška byla doplněna do 
ustanovení § 24 odst. 2 o prvcích stavební 
čarou, které řeší i reklamy na fasádách, jehož 
nové znění je následující: 
 
"Prvky před stavební čarou nesmí zasahovat do 
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průjezdního a průchozího prostoru komunikace 
dle jiného právního předpisu (§ 27 vyhlášky č. 
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích) a nesmí zúžit šířku 
přilehlého chodníku na méně než 1,5 m." 

Městská část 
Praha 7 

207/876 
P 

2. kolo 

§ 76 odst. 1) doporučujeme snížit vzdálenost 
do níž může vystupovat reklamní a informační 
zařízení umístěné kolmo ke zdi z původních 
0,80 m nově na 0,25m, aby nedošlo k rozporu 
s podmínkami slabozrakých a nevidomých 
 
Současně doporučujeme stanovit i minimální 
přípustnou výšku, ve které mohou být 
reklamní a informační zařízení umístěná  

§76 
(1) A 

Akceptováno jinak. 
 
Přípustná podchodná výška byla doplněna do 
ustanovení § 24 odst. 2 o prvcích stavební 
čarou, které řeší i reklamy na fasádách, jehož 
nové znění je následující: 
 
"Prvky před stavební čarou nesmí zasahovat do 
průjezdního a průchozího prostoru komunikace 
dle jiného právního předpisu (§ 27 vyhlášky č. 
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích) a nesmí zúžit šířku 
přilehlého chodníku na méně než 1,5 m." 
 
Zachování rozměru 80 cm je nezbytné, aby bylo 
možné taková zařízení instalovat - klasické 
výstrče atp.) 

Městská část 
Praha 9 

209/984 
P 

2. kolo 

§ 76 odst. 1 - umístění reklam kolmo k 
fasádě. Zde požadujeme doplnit, že reklama 
nesmí zasahovat do podchozí výšky na 
přilehlém chodníku (min. 2,1 m). 

§76 
(1) A 

Akceptováno jinak. 
 
Přípustná podchodná výška byla doplněna do 
ustanovení § 24 odst. 2 o prvcích stavební 
čarou, které řeší i reklamy na fasádách, jehož 
nové znění je následující: 
 
"Prvky před stavební čarou nesmí zasahovat do 
průjezdního a průchozího prostoru komunikace 
dle jiného právního předpisu (§ 27 vyhlášky č. 
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích) a nesmí zúžit šířku 
přilehlého chodníku na méně než 1,5 m." 
 
 
 

Městská část 
Praha 20 

220/1231 
P 

2. kolo 

Připomínka: 
Chybí definice, co je slepá štítová stěna a 
slepá fasáda. 

§77 N 

Neakceptováno. 
 
Jedná se o běžně užívané pojmy, jejichž obsah 
je známý. Stanovení přesné definice by však 
bylo problematické. 

Městská část 
Praha 7 

207/871 
P 

2. kolo 

v § 77/1a) není specifikace pojmu parter 
budovy (v souvislosti s umístěním reklamy na 
fasádě) 

§77 
(1) 
a 

N 

Neakceptováno. 
 
Jedná se o běžně užívaný pojem, jehož obsah je 
známý. Stanovení přesné definice by však bylo 
problematické. 

Městská část 
Praha - 
Šeberov 

224/1314 
P 

2. kolo 

odst. 2 a 3 
Umožnit minimálně výjimku, takto umístěná 
zařízení plní funkci ochrany před hlukem z 
komunikace. Ponechat na názoru příslušné 
městské části. 

§78 N 

Neakceptováno. 
 
Smyslem ustanovení je ochrana kvalitativního 
standardu veřejného prostranství. Z tohoto 
důvodu stanoví nařízení obecně plošná omezení, 
které vycházejí z běžných rozměrů adekvátních 
konstrukcí pro reklamu na oplocení a opěrných 
zdech.  
Ochrana před hlukem by měla být řešena 
především urbanisticky. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1299 
P 

2. kolo 

Plocha kolmá na fasádu o velikosti 6,5 m2 je 
příliš veliká. §78 N 

Neakceptováno. 
 
Plošné omezení na 6,5 m2 je výsledkem širšího 
projednání a sleduje běžné rozměry těchto 
konstrukcí v městském prostředí, plošné 
omezení je vždy nutné vnímat v kontextu 
omezení maximální vzdálenosti před fasádou 
(0,8m). 

Městská část 
Praha - 
Satalice 

226/1334 
P 

2. kolo 

odst. 2 a 3 
Nesouhlasíme, na oplocení jsou reklamní 
zařízení umísťována převážně jako ochrana 
před hlukem z komunikace, proto se musí 
postupovat jednotlivě a citlivě podle daného 
místa, lokality. 

§78 N 

Neakceptováno. 
 
Smyslem ustanovení je ochrana kvalitativního 
standardu veřejného prostranství. Z tohoto 
důvodu stanoví nařízení obecně plošná omezení, 
které vycházejí z běžných rozměrů adekvátních 
konstrukcí pro reklamu na oplocení a opěrných 
zdech.  
Ochrana před hlukem by měla být řešena 
především urbanisticky. 
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Městská část 
Praha - 
Řeporyje 

235/1441 
P 

2. kolo 

Velikostní omezeni v odstavci (1) je 
nadbytečné, protože nebylo zjištěno, že by 
stávající právní úprava 
(tedy omezeni výšky přečnívání nad oploceni) 
byla nedostatečná. Výška přečnívání je i 
zachována 
v odstavci (3), což plně vyhovuje a 
představuje dostatečnou regulaci a odstavec 
(2) je tak nadbytečný. 
 
Závěr: navrhujeme zrušit celý navrhovaný 
odstavec (1) a (2) 

§78 N 

Neakceptováno. 
 
Smyslem regulace staveb pro reklamu a 
reklamních a informačních zařízení v 
navrhovaném předpisu je zabránit nepřiměřené 
expozici městského prostředí stavbami pro 
reklamu a reklamními a informačními zařízeními 
za současného zachování rozumné míry 
informační náplně veřejného prostoru. Z tohoto 
důvodu stanoví nařízení obecně plošná omezení, 
které vycházejí z běžných rozměrů adekvátních 
konstrukcí pro reklamu na oplocení a opěrných 
zdech. Pro reklamní a informační zařízení byla 
adekvátní plocha stanovena jako 4m2. Ačkoli by 
bylo možné právně vyvozovat, že odst. 2 
implicitně plyne z odst. 1, je pro odstranění 
všech pochybností při výkladu vhodné toto 
uvést výslovně. 

Městská část 
Praha 22 

222/1256 
P 

2. kolo 

odst. 2 a 3 
Odstavce jsou ve vzájemném rozporu. V odst. 
2 je uvedeno, že stavby pro reklamu nelze 
umístit na oplocení a opěrných zdech. Zároveň 
je v odst. 3 uvedeno, že stavby pro reklamu 
na oplocení a opěrných zdech nesmí 
přesahovat o více než 0,3 m. S uvedenými 
formulacemi nesouhlasíme. 

§78 N 

Neakceptováno. 
 
Odstavec 1 hovoří o "reklamních a informačních 
zařízeních", (tj. do plochy 8m2), které omezuje 
na maximální plochu 4 m2; odstavec 2 upravuje 
umisťování staveb pro reklamu. V souladu s § 3 
odst. 2 stavebního zákona se zařízení o celkové 
ploše větší než 8 m2 se považuje za stavbu pro 
reklamu. Šlo by zřejmě dovodit právním 
výkladem, že odst. 2 implicitně plyne již z odst. 
1, nicméně pro odstranění všech pochybností je 
vhodné toto výslovně uvést. 

Městská část 
Praha 1 

201/575 
ZP 

2. kolo 

(1) Reklamní a informační zařízení umístěné 
na oplocení a opěrných zdech s výjimkou 
dočasných ohrazení stavenišť nesmí zaujímat 
celkovou plochu větší než 4 m2. 

§78 
(1) A 

Akceptováno. 
 
Bylo přeformulováno dle návrhu. 
"(1) Reklamní a informační zařízení umístěné na 
oplocení a opěrných zdech s výjimkou 
dočasných ohrazení stavenišť nesmí zaujímat 
celkovou plochu větší než 4 m2." 

Městská část 
Praha - 
Šeberov 

224/1313 
P 

2. kolo 

Nestanovit velikost plochy ponechat na 
rozhodnutí, respektovat názor příslušné 
městské části. 

§78 
(1) N 

Neakceptováno. 
 
Smyslem ustanovení je ochrana kvalitativního 
standardu veřejného prostranství. Z tohoto 
důvodu stanoví nařízení obecně plošná omezení, 
které vycházejí z běžných rozměrů adekvátních 
konstrukcí pro reklamu na oplocení a opěrných 
zdech.  

Městská část 
Praha - 
Satalice 

226/1333 
P 

2. kolo 

Velikosti RZ na oploceních nechat na úsudku 
stav. úřadu a příslušné městské části. 

§78 
(1) N 

Neakceptováno. 
 
Smyslem ustanovení je ochrana kvalitativního 
standardu veřejného prostranství. Z tohoto 
důvodu stanoví nařízení obecně plošná omezení, 
které vycházejí z běžných rozměrů adekvátních 
konstrukcí pro reklamu na oplocení a opěrných 
zdech.  

Městská část 
Praha - Libuš 

233/1419 
P 

2. kolo 

Rovněž specifikace umístění reklamních a 
informačních zařízení a staveb pro reklamu na 
plotech je dostatečně regulováno omezením 
přesahu nad oplocení, není tak nutné 
definovat je omezením z pohledu m2. 

§78 
(1) N 

Neakceptováno. 
 
Smyslem ustanovení je ochrana kvalitativního 
standardu veřejného prostranství. Z tohoto 
důvodu stanoví nařízení obecně plošná omezení, 
které vycházejí z běžných rozměrů adekvátních 
konstrukcí pro reklamu na oplocení a opěrných 
zdech.  

Městská část 
Praha 1 

201/576 
ZP 

2. kolo 

(3) Stavby pro reklamu, reklamní a informační 
zařízení umístěné na oplocení a opěrných 
zdech nesmí přesahovat o více než 0,3 m, 
nesmí však zmenšovat průchozí profil pěší 
komunikace. 
 
umístění na oplocení či opěrných zdech nesmí 
zmenšovat průchozí profil chodníku. 

§78 
(3) BnV 

Přesah, o němž se v návrhu hovoří, je chápán 
jako výškový. Z důvodu srozumitelnosti byla do 
ustanovení doplněna za slovo "nesmí" slova "na 
výšku". 
Zároveň dle doplnění § 74 odst. 3 ("Samostatně 
stojící stavby pro reklamu a reklamní a 
informační zřízení se v souladu s §16 odst. 2 ve 
veřejném prostranství umisťují tak, aby 
nepřiměřeně neomezovaly pěší pohyb a aby byl 
zachován průchod o čisté šířce nejméně 1,5 
m.") platí, že stavba pro reklamu a reklamní a 
informační zařízení nesmí snížit šířku průchodu 
pod 1,5 m. 

Městská část 
Praha 7 

207/877 
P 

2. kolo 
§ 78 cíleně podporujeme odstavec č. 4 §78 

(4) BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 224/1315 Nahradit ustanovením o ochraně staveb, které §78 N Neakceptováno. 
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Praha - 
Šeberov 

P 
2. kolo 

slouží ke kultovním a pohřebním účelům 
(památníky, hřbitovy, sakrální stavby, apod.) 

(4)  
Ochrana sakrálních staveb, památníků a 
hřbitovů je zaručena aplikací § 73 odst. 1 
navrhovaného nařízení (zákaz narušení pietního 
charakteru prostředí). 

Městská část 
Praha - 
Satalice 

226/1335 
P 

2. kolo 

navrhujeme zrušit a nahradit odstavcem o 
ochraně staveb, které slouží ke kultovním, a 
pohřebním účelům (památníky, hřbitovy, 
sakrální stavby, apod.). 

§78 
(4) N 

Neakceptováno. 
 
Ochrana sakrálních staveb a památníků je 
zaručena aplikací § 73 odst. 1 navrhovaného 
nařízení (zákaz narušení pietního charakteru 
prostředí). 

Městská část 
Praha 16 

216/1104 
P 

2. kolo 

§ 79 - výjimky 
 
V tomto ustanovení jsou uvedeny paragrafy, 
ze kterých je možno povolit výjimku, ale 
současně v textu návrhu je i jednotlivých 
paragrafů uvedeno, že je z nich možno povolit 
výjimku. Toto považujeme za nadbytečnou 
duplicitu. 

§79 A 
Akceptováno. 
 
Duplicita byla odstraněna. 

Městská část 
Praha 8 

208/904 
P 

2. kolo 

§ 79 – nesouhlas s výjimkami z ustanovení § 
24 odstavec 1 (odstupové vzdálenosti), § 29 
odstavec 2 (v zastavitelném území vedení 
rozvodných energetických vedení a vedení 
elektronických komunikací pod terénem)a § 
45 odstavec 1 až 4 (denní osvětlení). 

§79 N 

Neakceptováno. 
 
Výjimky ze všech tří jmenovaných ustanovení 
navazují na dosavadní právní úpravu. 
 
Ad §§ 24 a 45: Výjimka je umožněna pro 
specifické urbanistické situace (například v 
zastavěných vnitroblocích centrální části města), 
kde je standardní menší volný prostor před okny 
obytných místností a kde by vyžadování 
obecného minima znamenalo nutnost změny 
charakteru zástavby.. 
 
Ad § 29: Výjimka je umožněna zejména pro 
specifické případy vedení velmi vysokého napětí 
v okrajových částech města, kde je jeho 
umisťování pod zem v krátkých úsecích z 
ekonomického i technického hlediska obtížně 
představitelné. 

Městská část 
Praha - 
Čakovice 

234/1438 
P 

2. kolo 

nesouhlas s výjimkami z ustanovení § 24 odst. 
l (odstupové vzdálenosti) a § 45 odst. 1 - 4 
(denní osvětlení) 

§79 N 

Neakceptováno. 
 
Výjimky z obou jmenovaných ustanovení 
navazují na dosavadní právní úpravu. Jsou 
umožněny pro specifické urbanistické situace 
(například v zastavěných vnitroblocích centrální 
části města), kde je standardní menší volný 
prostor před okny obytných místností a kde by 
vyžadování obecného minima znamenalo 
nutnost změny charakteru zástavby. 

Městská část 
Praha - 
Běchovice 

232/1404 
P 

2. kolo 

nesouhlas s výjimkami z ustanovení § 24 
odstavec 1 (odstupové vzdálenosti), § 29 
odstavec 2 (v zastavitelném území vedení 
rozvodných energetických vedení a vedení 
elektronických komunikací pod terénem)a § 
45 odstavec 1 až 4 (denní osvětlení). 

§79 N 

Neakceptováno. 
 
Výjimky ze všech tří jmenovaných ustanovení 
navazují na dosavadní právní úpravu. 
 
Ad §§ 24 a 45: Výjimka je umožněna pro 
specifické urbanistické situace (například v 
zastavěných vnitroblocích centrální části města), 
kde je standardní menší volný prostor před okny 
obytných místností a kde by vyžadování 
obecného minima znamenalo nutnost změny 
charakteru zástavby.. 
 
Ad § 29: Výjimka je umožněna zejména pro 
specifické případy vedení velmi vysokého napětí 
v okrajových částech města, kde je jeho 
umisťování pod zem v krátkých úsecích z 
ekonomického i technického hlediska obtížně 
představitelné. 

Městská část 
Praha 15 

215/1082 
P 

2. kolo 

Posuzování staveb podle přechodného 
opatření § 80. 
 
Podle odst. 2, § 80 se bude posuzovat 
projektová dokumentace dle dosavadní právní 
úpravy, podle vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl.m. 
Prahy.  
 
V tomto přechodném období bude posouzen 
návrh předložený stavebnímu úřadu podle 
stávajícího územního plánu a vyhlášky č. 
26/1999 Sb. hl. m. Prahy a vše zůstane při 

§80 BnV 

Smyslem ustanovení je umožnit, aby již 
zpracované dokumentace (bez znalosti návrhu 
nařízení) mohly být projednány podle dosavadní 
právní úpravy. V takovém případě lze stavby 
posoudit kompletně podle vyhlášky 26/1999 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, a to včetně 
udělování výjimek atd. 
 
Návrh nařízení je připraven tak, aby byl 
kompatibilní i se stávajícím územním plánem. V 
přechodném období budou tedy stavby 
posuzovány podle navrhovaného nařízení a 
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starém? Pokud to lze takto chápat, nemusí být 
schváleno nové nařízení s účinností od 
1.5.2014, ale s pozdějším datem, nejlépe 
spolu s projednaným Metropolitním plánem.  
Nebo bude posuzována projektová 
dokumentace dle 26/1999 Sb. a porovnána s 
ustanoveními v nové vyhlášce, jejíž 
ustanovení jsou vázána platností nového, 
dosud neprojednaného Metropolitního 
(územního) plánu? Týká se to rovněž povolení 
výjimek z vyhl. č. 26/1999Sb. hl.m. Prahy 
(Výjimka povolená podle stávajícího právního 
předpisu bude platit i za platnosti nového 
právního předpisu)? 
 
Domnívám se, že účinnost nového nařízení a 
Metropolitního plánu by měla být k jednomu 
termínu, aby nedocházeno k pochybnostem při 
rozhodování o umístění stavby.  

zároveň podle stávajícího územního plánu. 
Zároveň však účinnost nařízení vytváří 
předpoklad pro pořízení a vydání územního 
plánu, takže musí nebýt účinnosti dříve. 

Městská část 
Praha 1 

201/577 
ZP 

2. kolo 

(2) Dokumentace a projektová dokumentace, 
která byla zpracována přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto nařízení a předložena 
stavebnímu úřadu do 1. dne měsíce 
následujícího 
po měsíci, ve kterém nabyde účinnost nového 
Územního plánu, se posuzuje podle dosavadní 
právní úpravy. 

§80 
(2) N 

Neakceptováno. 
 
Z legislativně technického hlediska není možné 
vázat účinnost na dokument, který je vydáván 
jiným orgánem, postupem a na základě jiného 
zákonného zmocnění. 

Městská část 
Praha 1 

201/578 
ZP 

2. kolo 

Toto nařízení nabývá účinnosti konkrétním 
datem. 
 
Legisvakanční doba je vzhledem k zásadní 
novelizaci příliš krátká. Původní vyhláška 
26/1999 měla účinnost cca 2,5 měsíce po 
vyhlášení. Toto konkrétní datum by v žádném 
případě nemělo předcházet datu zahájení 
veřejného projednávání nového Územního 
plánu. 

§82 A 

Akceptováno částečně. 
 
Legisvakační lhůta byla upravena. Nelze však 
čekat až na projednání nového územního plánu. 

Městská část 
Praha 20 

220/1232 
P 

2. kolo 

Připomínka: 
Nástup účinnosti nařízení od doby jeho 
vyhlášení je vzhledem k jeho charakteru 
nepřiměřeně krátký. Požadujeme ho 
prodloužit. Např.: Toto nařízení nabývá 
účinnosti prvním dnem sedmého měsíce od 
jeho vyhlášení. 

§82 A 

Akceptováno částečně. 
 
Legisvakanční lhůta byla upravena, nařízení 
nabude účinnostiprvním dnem třetího měsíce po 
jeho vyhlášení. 

Městská část 
Praha 19 

219/1191 
P 

2. kolo 

29. v odůvodnění je na straně 73 (konec 
předposledního odstavce) jsou uvedeny 
termíny "vnější město a území mimo město" - 
chybí jejich definice 

d.z.:7
3 BnV 

Jedná se o zóny 07 a 08 dle přílohy č. 3, kde 
jsou přesně vymezeny. Důvodová zpráva pak 
navazuje s vysvětlením jednotlivých ustanovení. 

Městská část 
Praha 11 

211/1605 
P 

2. kolo 

V důvodové zprávě je v obr. 32 - řez špatně 
zakreslena kóta Dh. 

d.z.:5
7 A Ano, děkujeme za upozornění! 

Městská část 
Praha 1 

201/580 
ZP 

2. kolo 

1. Stromy a inženýrské sítě 
K ustanovení § 27 odst. 5; § 30 odst. 3 
Vzhledem k odstupům daným OTP nebude 
možno vysadit na území Praha 1 jediný strom 
do ulice a omezí se maximálně na Petřín a 
další parky či zahrady. 

př.:1.
1 BnV 

Jedná se o nedorozumění. Pražské stavební 
předpisy byly připraveny právě se záměrem 
podpořit výsadbu stromů v ulicích. Stanovené 
vzdálenosti jsou skutečná minima, která 
umožňují fungující vzájemný vztah stromů a 
inženýrských sítí. Jeden z důvodů, proč byly 
hodnoty specifikovány je právě ten, že současná 
praxe, opírající se často o "optimální hodnoty" 
dle ČSN zbytečně omezovala výsadbu stromů. 

Městská část 
Praha 7 

207/883 
P 

2. kolo 

Dále požadujeme změnit text v příloze č. 1 k 
nařízení č.....Specifické hodnoty bod. 1 
Stromy a iženýrské sítě k ustanovení § 27 
ods. 5; §30 odst. 3. Výsadbová plocha na text 
následující: Pro stromy musí být zajištěna 
minimální výsadbová plocha dle normy ČSN 
839021 Technologie vegetačních úprav v 
krajině - Rostliny a jejich výsadba 

př.:1.
1 N 

Neakceptováno. 
 
Připomínka směřuje k optimálním hodnotám pro 
výsadbu stromu. Předpis ovšem definuje 
hodnoty minimální, nepodkročitelné. Pokud by 
byly optimální hodnoty definovány jako 
minimální, došlo by v obrovském množství 
případů k eliminaci možnosti strom vůbec 
vysadit. 

Městská část 
Praha 3 

203/785 
P 

2. kolo 

U obrázku 1 není uvedeno ani zřejmé, co 
vyznačuje pás označený dvojicí hnědých 
přerušovaných čar. Od toho se odvíjí i 
nejasnost, co znamená kóta „max. 200“ . 
Dokonce, nejedná-li se o chybu a nemělo-li by 
označení znít spíše „min 200“ ? 

př.:1.
1 BnV 

Dvojice červených přerušovaných čar označuje 
ochranné pásmo inž. sítě. - viz popisek (vedení 
inženýrských sítí včetně ochranného pásma). 
Kóta představuje maximální přesah ochranného 
pásma sítě do výsadbového pásu dle příslušného 
ustanovení. Do obrázku bylo doplněno slovo 
přesah. 

Městská část 203/786 Opakujeme, že zde není rozumné kompletně př.:1. BnV Požadavky na denní osvětlení jsou v návrhu 
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Praha 3 P 
2. kolo 

opustit požadavek na denní osvětlení i 
oslunění a požadujeme jej doplnit (byť 
omezenými – dílčími požadavky) podle norem 
ČSN 730580 Denní osvětlení budov a ČSN 
734301 Obytné budovy.  
 
V jednotlivých případech je žádoucí umožnit 
transparentní vyjednání výjimek za podmínky 
souhlasu vlastníků stávajících sousedících 
staveb. 

5 nařízení zachovány. Nově byl doplněn odkaz na 
stávající normu.  
Požadavky na oslunění nebyly zavedeny. 

Městská část 
Praha 4 

204/1537 
P 

2. kolo 

Bod 5. Denní osvětlení přílohy č.1 Specifické 
hodnoty neodkazuje na provázanost ani 
metodiku dle výše uvedených norem. Pouze u 
jedné z nich je uvedeno, že z ní předložený 
návrh „vychází“ (důvodové zpráva – část třetí 
- Hlava I Základní zásady a požadavky - §45). 
Domníváme se, že je to nedostatečné a 
požadujeme obě normy doplnit. 

př.:1.
5 A 

Akceptováno. 
 
Požadavky na denní osvětlení jsou nově 
stanoveny odkazem na určenou normu. 

Městská část 
Praha 3 

203/787 
P 

2. kolo 

Tato kapitola by měla být doplněna o 
udělování výjimek pro větrání pomocí světlíků, 
včetně nastavení požadovaných pravidel, což 
má umožnit regenerace bytů v historické 
zástavbě bez nesmyslného uplatňování 
nuceného odvětrávání a znehodnocování 
fondu zbytnělou technologií. Rovněž aby bylo 
přirozené větrání možno navrhovat do 
moderních energeticky úsporných nebo 
dokonce soběstačných staveb. 

př.:1.
7 BnV 

Povolování výjimek se řídí stavebním zákonem. 
Specifikace podmínek k povolování výjimek by 
byla sice návodná, je ale nad rámec našeho 
pověření. 

Městská část 
Praha 1 

201/581 
ZP 

2. kolo 

požadavek kompletně přepracovat skupiny 
(m2). 
 
Kapacity parkovacích stáním k jednotlivým 
účelům užívání staveb, respektive jejich 
redukce, je zbožné přání autoru předpisu a 
naprosto neodpovídá potřebám dopravní 
obslužnosti. 
 
Příklady značného podcenění potřeby PS: 
 
č. 1 - omezení maximálního počtu na 2 PS pro 
jednu vilu, pokud se bude jednat o jedinou 
jednotku, je pravděpodobně proti ústavním 
předpisům ČR. 
č. 2b - 40 m2 restaurace, opravny, výdejny na 
1 PS 
Č. 2c - 40 m2 obchodního centra na 1 PS - 
Příklad: omezení na 25 míst na 1 prodejnu o 
rozloze 1.000 m2 (např. prodejna potravin 
některého z řetězců) bude znamenat velký 
problém 
č. 5a - 300 m2 mateřské školy na 1 PS - muže 
se jednat až o 3 třídy, do kterých dojede 
pouze 1 rodič vozidlem?. 
č. 8b - 400 m2lůžkového oddělení 
zdravotnického zařízení na 1 PS - To tedy 
znamená, že pro běžnou novou pražskou 
nemocnici si vystačíme s méně než 200 PS 
bez využití 
přepočtu? Ve svém důsledku ani vedoucí 
zaměstnanci, ani návštěvníci nemají šanci 
nemocnici využívat. 

př.:2 A 

Akceptováno částečně. 
 
ad č. 1 - Maxima pro bydlení byla zrušena. 
 
Hodnoty byly znovu prověřeny: 
 
ad č. 8b - Byl zvýšen požadavek na počet stání 
pro lůžková zařízení 
ad č. 5b - U mateřské školky dochází k potřebě 
parkování v rychlé obrátce během krátkého 
času. Je otázkou, zda kvůli tomu musí být 
budováno rozsáhlé parkoviště. Zde se uplatní 
zastupitelnost stání s jinými funkcemi. 
ad ostatní položky - Odpovídají předpokládané 
potřebě parkovacích stání. 

Městská část 
Praha 9 

209/928 
P 

2. kolo 

d) Ukazatel 2b - služby a drobné 
provozovny... toto je smíchání všech 
nesourodých funkcí (stravování, restaurace, 
hospody, řemeslné dílny, opravny, servisy, 
showroomy, výdejny e-shopů apod.), které by 
měly být posuzovány individuálně, neboť 
nároky na dopravu v klidu mají jiné restaurace 
a jiné opravny, servisy, .. 

př.:2 A 

Akceptováno částečně. 
 
Bylo znovu prověřováno. Pro autoopravny byl 
požadovaný počet stání navýšen. Pro ostatní 
typologie platí, že ač se jedná o rozdílné 
provozy, nároky mají rámcově obdobné. Návrh 
vychází ze stávajícího předpisu a normových 
hodnot. 

Městská část 
Praha 9 

209/937 
P 

2. kolo 

Kapitolou samo o sobě je 
 
10 Specifické účely užívání 
výroba, skladování 
stadion, sportovní a multifunkční hala, 
koncertní hala apod. 
zoologická zahrada, botanická zahrada 
výstaviště, zábavní park, volnočasový areál 
apod. 
 
kde si počet parkovacích stání určuje stavební 

př.:2 BnV 

Jedná se o méně běžné a velmi specifické 
provozy, kde lze potřebu stání obtížně obecně 
stanovit. Zároveň se jedná o provozy povětšinou 
mimo běžný development, které zpravidla 
podléhají posuzování v procesu EIA, kde se 
hodnotí i počet parkovacích stání. Z kategorie 
byly vyjmuty stavby pro skladování a výrobu.  
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úřad SÁM na základě podkladů architekta a 
tím je velký prostor pro vycházení vstříc 
architektům, developerům, vzniká velké 
korupční prostředí. 

Městská část 
Praha 9 

209/958 
P 

2. kolo 

4) Ukazatel 2b - služby a drobné provozovny. 
Do tohoto ukazatele bylo sloučeno několik 
nesourodých funkcí. Nejprve restaurace. 
Restaurační místnost se navrhuje dle počtu 
hostů cca 1,7 m2/hosta. Plocha této místnosti 
pak zabírá cca 40% podlahové plochy, tedy 
cca 36% HPP. Z toho vychází hodnota 4,7 m2 
HPP/ hosta. Při navrženém ukazateli 1 
stání/40 m2 HPP 
to znamená, že zhruba každý 12-tý host 
přijede autem (a to za předpokladu, že 
zaměstnanci dorazí pěšky/MHD). Zda to je 
mnoho, či málo záleží na umístění. Pokud 
půjde o restauraci, či spíše pivnici na sídlišti, 
lze předpokládat zaměření na místní 
obyvatele. Ti přijdou pěšky a rezidenti budou 
převažovat nad motorizovanými návštěvníky. 
V takovém případě bude ukazatel odpovídající. 
U zařízení mimo kapacitní rezidenční zástavbu 
a zejména u restauraci v nákupních centrech 
by měl být nárok dozajista vyšší. Tento 
ukazatel je také velmi nevhodný pro 
showroomy (např. prodejny automobilů), kde 
jsou reprezentativní velkorysé plochy, 
avšak počet zákazníků je velmi malý. 
Řekněme autosalon o HPP 1500 m2 má 3 
prodejní kanceláře (pro 3 zákazníky), další 3 
zákazníci se mohou pohybovat mezi 
vystavenými vozy a 
v autosalonu bude zaměstnáno 6 osob. 
Celkem tedy 12 stání. Dalších 6 stání pro 
předváděcí vozy před prodejnou, celkem 18 
stání. Dle ukazatele je však nárok 
1500/40=37,5 stání. Je to sice zhruba 
polovina současného nároku, který je však 
velmi předimenzovaný. Jako odpovídající 
ukazatel pro autosalon lze uvažovat 1 stání/80 
m2 HPP, lépe však vycházet 
z počtu zaměstnanců (1 stání/3 
zaměstnance).  
 
Výdejny e-shopů. Tyto provozy mívají 
charakter vzorkové prodejny s velkým 
skladem. Zde by bylo opět vhodné vycházet z 
prodejní plochy a přičítat nárok skladu (nově 
dle počtu zaměstnanců bez udání ukazatele). 

př.:2 A 

Akceptováno částečně. 
 
Jednotlivé požadavky byly znovu prověřeny. 
Požadavky pro autosalon byly navýšeny. U 
restaurací jsou adekvátní. 

Městská část 
Praha 9 

209/960 
P 

2. kolo 

Ukazatel 3b - administrativa s velkou 
návštěvností. Tento ukazatel je pouze o 10% 
vyšší, než administrativa s malou 
návštěvností, což je zjevný nepoměr. Původní 
ukazatel, jenž vycházel plochy pro veřejnost, 
či počtu přepážek plus plochy neveřejné byl 
více odpovídající. 
 
Doporučujeme jej zpřísnit na cca 1/30. 

př.:2 A 

Akceptováno částečně. 
 
Bylo prověřeno. Požadavek byl upraven na 45 
m2 na jedno stání. 

Městská část 
Praha 9 

209/967 
P 

2. kolo 

12) Ukazatel 5b - školicí zařízení/kongresové 
centrum. Pokud budeme uvažovat 2 m2 
plochy přednáškového sálu/posluchače a že 
sál zabere 40% HPP (zbytek chodby, kabinety, 
WC atd.), 
vychází 5 m2 HPP/posluchače. Při ukazateli 
1/60 to znamená předpoklad, že vozem 
přijede každý 12-tý (pokud budeme uvažovat 
ještě parkování zaměstnanců, tak cca každý 
15-tý 
posluchač?). To u školicího zařízení pro 
dospělé a zaměstnance neodpovídá 
skutečnosti a je třeba uvažovat vyšší podíl 
motorizovaných návštěvníků (ukazatel alespoň 
1/40)' 

př.:2 N 
Neakceptováno. 
 
Bylo prověřováno, hodnoty jsou adekvátní. 

Městská část 
Praha 22 

222/1257 
P 

2. kolo 

V uvedené příloze je dle našeho názoru 
naprosto naddimenzovaný požadavek pro 
sportoviště (např. pro tenisové kurty bez 
diváků), kdy je počítáno s 1 stáním na 120 m2 
HPP (započítává se venkovní plocha s hřišti a 
sportovišti). Při kapacitě kurtu max. 4 osoby 
pak dochází k požadavku na nepřiměřené 

př.:2 N 

Neakceptováno. 
 
Bylo znovu prověřováno, požadavky jsou 
adekvátní. 



Příloha č. 2 k důvodové zprávě 
 

Pražské stavební předpisy – Příloha č. 2 důvodové zprávy / str. 87 

počty stání. Navrhujeme, aby v položkách 9a 
a 9c došlo k navýšení HPP na 1 stání. 

Městská část 
Praha 18 

218/1151 
P 

2. kolo 

V příloze č.2 k nařízení - tabulka Základní 
počty stání - pod bodem č.10 jsou uvedeny 
Specifické účely užívání, kde je dále uvedena 
specifikace - výroba, skladování, stadion, 
sportovní a multifunkční hala, koncertní hala 
apod., zoologická zahrada, botanické zahrada, 
výstaviště, zábavní park, volnočasový areál 
apod., je zcela bez ukazatele základního počtu 
stání. Pouze v úvodu přílohy je uvedeno, že 
"pro specifické účely užívání dle bodu l0 se 
základní počet stání stanoví individuálně podle 
předpokládaného počtu návštěvníků a 
pracovních míst". Takto "volné" stanovení 
základního počtu parkovacích stání povede 
pouze k obcházení účelu, který by měla 
vyhláška sledovat. Řešení dopravy v klidu 
bývá stěžejním problémem každé stavby. Měl 
by tedy být stanoven nějaký minimální počet 
parkovacích stání (... nejméně však...) 
vztažený k nějaké jednotce (m2, počet míst k 
sezení, stání apod.). 

př.:2 N 

Neakceptováno. 
 
Jedná se o méně běžné a velmi specifické 
provozy, kde lze potřebu stání obtížně obecně 
stanovit. Zároveň se jedná o provozy povětšinou 
mimo běžný development, které zpravidla 
podléhají posuzování v procesu EIA, kde se 
hodnotí i počet parkovacích stání. Z kategorie 
byly vyjmuty stavby pro skladování a výrobu. 

Městská část 
Praha 14 

214/1074 
P 

2. kolo 

Položka č. 1 Bydlení 
 
Zachovat navrhování podle bytových jednotek. 
 
Posílit na stav: 
1+kk - 3+kk do vel. 64,99 m2 = 1 ps. / 1 bj. 
všechny byty od 65,00 m2 výše = 1,5 ps. / 1 
bj. zaokrouhluje se nahoru 
 
Dimenzování podle HPP považujeme za 
nereálné - podle konzultace s demografem se 
postupně prosazuje stav, kdy obsazenost bytu 
nesouvisí s jeho velikostí. Naproti tomu 
automobil vlastní každá domácnost, téměř bez 
výjimky. 
 
Velikost bytů v současnosti realizovaných v 
rozestavěných a projednávaných záměrech na 
území městské části se pohybuje v rozmezí 
54-58 m2 HPP (!). 
 
Doporučení: pro posouzení velikosti použít 
plochu již definovanou jiným předpisem. 
(Pravidlem pro zaokrouhlení je řešen RD o I 
bj. od 65 m2 výše.) 

př.:2 N 

Neakceptováno. 
 
Návrh ze strany MČ rovněž do velké míry 
vychází z plochy bytu. HPP byla zvolena jako 
obtížně manipulovatelná jednotka. Naproti tomu 
např. zmíněná vazba na počty místností směřuje 
k manipulacím (velké místnosti a následné 
stavební úpravy - dnes se takto předpis často 
obchází). 
 
Minimální požadovaný počet stání pro bydlení 
byl navýšen. 

Městská část 
Praha 18 

218/1152 
P 

2. kolo 

Součástí každé bytové jednotky by pak mělo 
být i příslušné parkovací stání. Tento 
požadavek vychází z praxe, kdy jsou 
vybudována v souladu s dosavadní vyhláškou 
příslušná parkovací stání v objektech bytových 
domů, ale vzhledem k tomu, že jsou mnohdy 
prodávána developerem pouze jako 
samostatná možnost, nikoliv jako součást 
příslušenství 
k bytové jednotce, zůstávají tato stání 
neobsazena a 
vlastníci bytových jednotek pak využívají již v 
současné době 
kapacitně nedostatečné parkování na 
pozemních komunikacích mezi stávající 
výstavbou. 

př.:2 BnV 

Pražské stavební předpisy stanovují pouze 
obecné technické požadavky na stavby - mohu 
tedy vyžadovat realizaci příslušného množství 
parkovacích stání, nemohou ale zasahovat do 
občanskoprávních vztahů při provozu a správě 
nemovitosti (způsob pronájmu, prodeje atp.). 

Městská část 
Praha 15 

215/1091 
P 

2. kolo 

Co se týká dopravy v klidu (viz Příloha č. 2 – 
Základní počty stání), předpis zcela postrádá 
postup výpočtu s ohledem na vývoj stupně 
motorizace, jakým způsobem byly stanoveny 
právě tyto hodnoty uvedených ukazatelů 
základního počtu stání v tabulce, a to zejména 
pro účel „Bydlení“, kde již dosavadní praxe 
ukazuje, že současné požadavky na dopravu v 
klidu jsou naprosto nedostačující. V současné 
době požadované 1 parkovací stání na byt o 
ploše do 100 m2 je naprosto nedostačující, 
protože praxe ukazuje že, požadavek, který 
byl aktuální v době tvorby vyhlášky č. 
26/1999 Sb., v současné době již naprosto 
nevystihuje realitu. 
 
Zmírněné požadavky na dopravu v klidu, které 

př.:2 A 

Akceptováno částečně. 
 
Byl navýšen minimální požadovaný počet stání 
pro bydlení. Zároveň je nutné dodat, že při 
posuzování počtu stání je třeba reflektovat 
rozdíl mezí hrubou a čistou podlažní plochou, 
který představuje poměr cca 0,7. 



Příloha č. 2 k důvodové zprávě 
 

Pražské stavební předpisy – Příloha č. 2 důvodové zprávy / str. 88 

uvádějí „Pražské stavební předpisy“ by vedly k 
nenapravitelným škodám na celém území hl. 
m. Prahy a měly by negativní dopad na 
obyvatele. 

Městská část 
Praha 9 

209/972 
P 

2. kolo 

17) Ukazatel 9a - sport interiérový bez diváků. 
Navrhovaný ukazatel 1 stání/l00 m2 HPP 
zhruba odpovídá stávajícímu (1 stání/50 m2 
hrací plochy). 

př.:2 BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha 9 

209/971 
P 

2. kolo 

16) Ukazatel 8b - zdravotnická zařízení 
lůžková (nemocnice). Ukazatel 1 stání/400 m2 
HPP je podhodnocený. Pokud vezmeme 
velikost 3-lůžkového pokoje cca 24 m2 ČPP, 
chodby, zázemí 
a další části zdrav. zařízení budou tvořit cca 
60% HPP, vychází cca 23 m2 HPP/lůžko. Při 
aplikací ukazatele to je 1 stání/17 lůžek, která 
mají sloužit pro personál, sanitní vozy, 
služební vozy a zásobování a návštěvy 
hospitalizovaných. Stávající ukazatel je 1 
stání/5 lůžek, tedy více než 3x přísnější. 
Odpovídající ukazatel by měl být cca 1/100. 

př.:2 A 

Akceptováno částečně. 
 
Bylo znovu prověřováno. Požadavek pro lůžková 
zařízení byl navýšen. 

Městská část 
Praha 9 

209/964 
P 

2. kolo 

10) Ukazatel 4d - institucionální a sociální 
péče (domov pro seniory). S ohledem na vyšší 
podíl společných prostor na HPP a nižší 
obsazenost pokojů v poměru k jejich ploše 
odpovídá 
navržený ukazatel 1/350 cca 1 stání/10 lůžek. 
Specifikum těchto zařízení je značný podíl 
zaměstnanců (cca 25% počtu lůžek). U 
objektu s kapacitou 100 lůžek a HPP cca 3200 
m2 byl 
dosavadní nárok 10 stání, nově 9 stání. Pří 25 
zaměstnancích lze uvažovat, že každý pátý 
přijede vozem, tj. 5 vozidel, další stání pro 
služební vozidlo a z 9 vypočtených zbývá pro 
seniory (resp. jejich návštěvy) 3 stání. To není 
mnoho a proto by bylo ukazatel vhodné 
zpřísnit na cca 1/250. 

př.:2 N 

Neakceptováno. 
 
Bylo znovu prověřováno, požadavek je 
adekvátní. 

Městská část 
Praha 9 

209/963 
P 

2. kolo 

9) Ukazatel 4c - ubytování krátkodobé (hotel, 
penzion). Běžná velikost 3-lůžkového pokoje 
opět cca 35 m2 HPP, tj. cca 1 lůžko/12 m2, 
tedy nově 1 stání/8,5 lůžka. Stávající ukazatel 
je 1 stání/3-4 lůžka (dle počtu *). Zde záleží 
na zaměření ubytovacího zařízení. V dalších 
bodech bude ještě hostel (turistická ubytovna) 
a proto zde je nutno uvažovat se solventnější 
klientelou, která bude často přijíždět vlastním 
vozem. Zde by byl namístě ukazatel cca 1/50 
m2 HPP. Část stání pro OA by pak dle 
zaměření mohlo nahradit stání pro autobus. 
Ukazatel pro motel lze považovat za 
odpovídající (cca 1 stání/2 lůžka), stejně tak 
pro hostel (cca 1/15 
lůžek), jenž slouží převážně pro 
nízkonákladovou turistiku. 

př.:2 BnV 

Hodnoty byly stanoveny na základě stávajícího 
předpisu, příslušné CSN a databáze IPR Praha. U 
hotelů je třeba zohlednit pražskou situaci, kde i 
většina movitější klientely přijíždí hromadně / 
letecky. 

Městská část 
Praha 9 

209/955 
P 

2. kolo 

1) Ukazatele základního počtu stání vychází z 
hrubé podlažní plochy, tj. čisté podlahové + 
půdorysné plochy svislých konstrukcí (plocha 
vymezená vnější hranou objektu bez balkonů 
a lodžií). To bude přinášet určité komplikace 
při kontrole výpočtu nároku dopravy v klidu, 
jelikož půdorysy podlaží obsahují tabulky 
místností s čistou podlahovou plochu, z níž se 
dosud vycházelo. U složitějších tvarů budov 
bude kontrolní výpočet z vnějších rozměrů 
komplikovaný. 

př.:2 BnV 

Hrubá podlažní plocha je veličinou, se kterou 
běžně pracuje územně plánovací dokumentace, 
systém výpočtu parkování tak bude těsněji 
svázán s územně plánovací dokumentací a počty 
stání se stanou v území předvídatelnější. 
Celkový objem zástavby vyjádřený hrubou 
podlažní plochou je navíc relativně jednoznačný 
a obtížněji manipulovatelný ve srovnání se 
stávající úpravou. 
 
Z určitého pohledu bude naopak výpočet 
jednodušší - bude se vycházet z jediného čísla 
namísto součtu místností. 

Městská část 
Praha 9 

209/961 
P 

2. kolo 

Ukazatel 4a - ubytování dlouhodobé (pro 
zaměstnance). Při běžné velikosti 3-lůžkového 
pokoje cca 30 m2 ČPP, s částí společných 
prostor je HPP cca 35 m2, tj. nárok 0,3 stání. 
Dle 
dosavadního znění však 0,6, tedy 
dvojnásobek. To zhruba odpovídá 1 vozidlu/10 
lůžek. Původní ukazatel považujeme za více 
odpovídající, resp. při vztažení na HPP by měl 
být cca 
1/60. 

př.:2 N 

Neakceptováno. 
 
Bylo znovu prověřováno, požadavek je 
adekvátní. 
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Městská část 
Praha 9 

209/966 
P 

2. kolo 

11) Ukazatel 5a - základní a střední škola. Do 
těchto školských zařízení jíž děti zpravidla 
docházejí 
samostatně a parkovací stání tak slouží 
převážně pro zaměstnance a ukazatel je tedy 
dostačující. U mateřské školy však často 
rodiče vozí děti automobilem a byť na 
poměrně 
krátkou dobu (cca 10 minut), přesto potřebují 
zaparkovat. Mateřská škola s kapacitou 125 
dětí a HPP 750 m2 bude mít nově nárok 2,5 
stání. To je opravdu nedostatečné, když 
přihlédneme k faktu, že rodiče ráno přijíždějí v 
poměrně krátkém časovém úseku (cca 1 
hodina). Na 1 stání se tak vystřídá max. 5 
vozidel a při nároku 2,5 stání to znamená 13 
dovezených dětí ze 125 (každé desáté) a to 
ještě za předpokladu, že nepřijede vozem 
nikdo ze zaměstnanců. Odpovídající by byl 
ukazatel 1/150 (5 stání, z toho 1 pro 
zaměstnance, pro rodiče zbývají 4 stání). U 
vysoké školy lze ukazatel též pokládat za 
adekvátní. 

př.:2 BnV 

Vzato na vědomí. 
 
U mateřské školky dochází k potřebě parkování 
v rychlé obrátce během krátkého času. Je 
otázkou, zda kvůli tomu musí být budováno 
rozsáhlé parkoviště. Zde se spíše uplatní 
zastupitelnost stání s jinými funkcemi. 

Městská část 
Praha 10 

210/1016 
P 

2. kolo 

Příl. č. 2 MAPA – příliš malé měřítko, 
nepřehledné hranice mezi jednotlivými 
zónami. 

př.:2 BnV Mapa je v měřítku 1: 50 000, navíc bude 
dostupná digitálně. 

Městská část 
Praha 8 

208/896 
P 

2. kolo 

§ 32 příloha 2 – rozlišení na administrativu s 
malou a velkou návštěvností nedokáže 
zohlednit změny ve vlastnických, případně 
nájemních vztazích po kolaudaci, požadavek 
řešit administrativu jen jednou položkou, 

př.:2 N 

Neakceptováno. 
 
Rozdělení vychází jak z dosavadního předpisu, 
tak z příslušných ČSN a dalších dokumentů. V 
odborné praxi je běžně využíváno, doposud 
nečinilo žádné problémy. Výčet typických účelů 
užívání pro dané kategorie rozdíl jasně 
specifikuje. Je zjevné, že obě kategorie mají 
jinou potřebu parkovacích stání (zejména v 
poměru vázaných a návštěvnických stání, jejich 
sloučení je jen obtížně představitelné. 

Městská část 
Praha 9 

209/930 
P 

2. kolo 

e) Ukazatel 2c - Obchod a služby 
velkoplošné... problém je v názvosloví, neboť 
supermarket lze např. umístit taktéž dle 2a 
jako jednotlivý obchod v parteru a doprava v 
klidu hned bude rozdílná (nižší) než u 
jednotlivého obchodu, avšak bude to nazváno 
Supermarket. Pokud to chtějí mít v předpisu 
takto dělené, měl by být supermarket uveden 
v pojmech 

př.:2 BnV 
Navazuje na obecnou praxi i stávající předpis. 
Vždy záleží a bude záležet na posouzení, ani 
nelze stanovit jednoznačná kritéria. 

Městská část 
Praha 9 

209/927 
P 

2. kolo 

c) Ukazatel 2a - jednotlivé obchody...opět 
dochází ke snížení počtu parkovacích stání 
(nejvíce to bude znát u obchodů s 300 m2 a 
více) 

př.:2 BnV 

Hodnoty byly upraveny ve prospěch jednotlivých 
prodejen v parteru, které tvoří jeden z klíčových 
městotvorných prvků. Při realizaci drobných 
obchodů v parteru domů (což by mělo být 
podporované městotvorné řešení) je navíc 
obtížné realizovat přístupná návštěvnická stání; 
tyto zpravidla ani nejsou využívány zákazníky, 
kteří by přijeli autem. U velkoplošných 
obchodních zařízení k redukci nedochází. 

Městská část 
Praha - 
Běchovice 

232/1391 
P 

2. kolo 

rozlišení na administrativu s malou a velkou 
návštěvností nedokáže zohlednit změny ve 
vlastnických, případně nájemních vztazích po 
kolaudaci, požadavek řešit administrativu jen 
jednou položkou, 

př.:2 N 

Neakceptováno. 
 
Jedná se o typologicky odlišné druhy staveb - 
běžné kancelářské budovy a budovy určené ke 
kontaktu s veřejností, zpravidla úřady. Každý 
vykazuje odlišné nároky na parkování pro 
vázaná a návštěvnická stání. Obdobně je 
uspořádán i stávající předpis a příslušná ČSN. 

Městská část 
Praha - 
Kunratice 

236/1461 
P 

2. kolo 

příloha č. 2 je málo vypovídající – podle HPP si 
lze těžko představit pro kolik zaměstnanců, 
návštěvníků obyvatel apod. má parkoviště 
sloužit; MČ žádá, aby počty parkovacích stání 
byly vázány na konkrétní jednotky, jako je 
tomu ve stávajícím právním předpisu 

př.:2 N 

Neakceptováno. 
 
Výpočet stání přichází na řadu již v raných 
fázích projektu, kdy je hrubá podlažní plocha 
adekvátní veličinou v rámci míry znalostí 
investora i projektanta. Celkový objem zástavby 
vyjádřený hrubou podlažní plochou je navíc 
relativně jednoznačný a obtížněji 
manipulovatelný ve srovnání se stávající 
úpravou. 

Městská část 
Praha 20 

220/1225 
P 

2. kolo 

V příloze č. 2 také chybí dodefinování 
ukazatelů pro 10 – Specifické účely užívání. př.:2 BnV 

Jedná se o méně běžné a velmi specifické 
provozy, kde lze potřebu stání obtížně obecně 
stanovit. Zároveň se jedná o provozy povětšinou 
mimo běžný development, které zpravidla 
podléhají posuzování v procesu EIA, kde se 
hodnotí i počet parkovacích stání. Z kategorie 
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byly vyjmuty stavby pro skladování a výrobu. 

Městská část 
Praha 20 

220/1224 
P 

2. kolo 

V případě administrativy s velkou návštěvností 
by nemělo převažovat vázané stání nad 
návštěvnickým, jak je v příloze č. 2 nařízení 
navrhováno. 

př.:2 N 

Neakceptováno. 
 
Hodnoty byly stanoveny na základě stávajícího 
předpisu, příslušné CSN a databáze IPR Praha. I 
u administrativy s velkou návštěvností 
převažuje potřeba parkování pro zaměstnance. 

Městská část 
Praha 9 

209/956 
P 

2. kolo 

2) Ukazatel 1 - bydlení se sjednotil pro funkce 
bytových a rodinných domů, přičemž nově 
vychází z HPP. U běžného bytu 2+kk s čistou 
podlahovou plochou 50 m2 (HPP cca 60 m2) 
vychází nárok 0,6 stání, dosud 1,1 stání (1 
stání pro rezidenta + 1 na každých 10 
započatých bytů). U bytu 4+kk s ČPP 120 m2 
(HPP cca 135 m2) vychází nárok 1,35 stání, 
dosud 2 stání atd. U naprosté většiny bytů tak 
dochází ke snížení nároku oproti stávajícímu 
výpočtu, který je v mnoha případech 
odpovídající, někdy však deficitní (záleží též 
na kvalitě bytu a lokality, z nějž se odvíjí cena 
a následně majetková úroveň kupujících, kteří 
často disponují více než 
jedním vozidlem). Pokud budeme vycházet z 
HPP, lze považovat za odpovídající hodnotu 
cca 55 m2 (tj. běžný byt l+kk 40 m2 
ČPP:O,85 stání, 2+kk 50 m2: 1,1 stání ČPP:, 
3+kk 70 m2 
Čpp: 1,45 stání, 4+kk 90 m2 Čpp: 1,85 
stání). V opačném případě se lze důvodně 
domnívat, že výstavba objektů s takto 
podhodnocenou parkovací kapacitou bude 
vnášet do lokality 
přírůstek automobilů, parkujících na povrchu. 

př.:2 A 

Akceptováno částečně. 
 
Jednotlivé požadavky byly znovu prověřeny. Byl 
navýšen minimální požadovaný počet stání pro 
bydlení. Zároveň je nutné dodat, že při 
posuzování počtu stání je třeba reflektovat 
rozdíl mezí hrubou a čistou podlažní plochou, 
který představuje poměr cca 0,7. 

Městská část 
Praha 9 

209/959 
P 

2. kolo 

S) Ukazatel3a - administrativa s malou 
návštěvností. Stávající ukazatel 1 stání/3s m2 
kanc. plochy (bez chodeb, kopírek, čajových 
kuchyněk atd.) zhruba odpovídá novému 
ukazateli 1 stání/SS m2 HPP - bez námitek. 

př.:2 BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha 9 

209/934 
P 

2. kolo 

g) Ukazatel 3b - administrativa s velkou 
návštěvností... je pouze o 10% vyšší, než 
administrativa s malou návštěvností, což je 
zjevný nepoměr, přičemž počet vázaných 
parkovacích stání je snížen na 60% oproti 
90% vázaných míst v administrativě s malou 
návštěvností.  
PROBLÉM JE, ŽE TAKTO NAVRŽENÉ TO 
ZNAMENÁ, ŽE ADMINISTRATIVA S VELKOU 
NÁVŠTĚVNOSTI MÁ NA 1000 M2 MÉNĚ 
VÁZANÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ NEŽ 
ADMINISTRATIVA S MALOU NÁVŠTĚVNOSTÍ, 
COŽ JE 
NELOGICKÉ 

př.:2 BnV 

Návrh vychází ze stávajícího předpisu a 
normových hodnot. Jedná se především o 
úřady, pošty, pobočky bank atp. - značnou část 
plochy zabírají zde prostory pro návštěvníky. 

Městská část 
Praha 9 

209/974 
P 

2. kolo 

19) Ukazatel 9c - venkovní sportoviště bez 
diváků - tenis, volejbal, malé hřiště. Ukazatel 
1 stání/120 m2. Při velikosti tenisových kurtů 
26x12, tj. 312 m2 činí nárok 1 kurtu 2,6 stání. 
Zde by mohl být ukazatel i mírnější (pro 
ostatní uvedené sporty je hodnota adekvátní). 
Pro fotbal je ukazatel 1/400 též reálný. 

př.:2 BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha 9 

209/973 
P 

2. kolo 

18) Ukazatel 9b - wellness, fitness, bowling, 
bazén atd. - odpovídající (dosavadní ukazatel 
pro fitness byl předimenzovaný). 

př.:2 BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha 9 

209/970 
P 

2. kolo 

15) Ukazatel 8a - zdravotnická zařízení 
ambulantní (ordinace) - odpovídající. př.:2 BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha 9 

209/969 
P 

2. kolo 

14) Ukazatel 7 - kulturní instituce (galerie, 
muzea, knihovny) - odpovídající. př.:2 BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha 9 

209/968 
P 

2. kolo 

13) Ukazatel 6 - shromažďovací prostory 
(kina, divadla, taneční sály, kostel, obřadní 
sině) odpovídající. 

př.:2 BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha 9 

209/962 
P 

2. kolo 

8) Ukazatel 4b - ubytování pro studenty - cca 
1 stání/20 lůžek lze akceptovat. př.:2 BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha 9 

209/936 
P 

VTIP JE VTOM, ŽE: 
Výpočet dle předpisu př.:2 A Akceptováno částečně. 
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2. kolo bytový dům o HPP 1000 m2 
1000/100 = 10 parkovacích stání z toho 9 
vázaných a 1 návštěvnické (přepočítáno dále 
dle přílohy č. 3 mapa) vznikne v zoně 3 
(Harfa, Elektra a spol.) 
vázané stání 9 x 0,9 
návštěvnické 1 x min. 0,3 nebo lx max. 0,6 
Celkem tedy 10 parkovacích stání 
 
Výpočet dle vyhl. 
bytový dům o HPP 1000 m2 obsahující 5 byt. 
jednotek nad 100 m2 a 6 byt. do 100 m2 HPP 
2 stání nad 100 m2 = 10 
1 stání do 100 m2 =6 
návštěvnická stání = 2 
Celkem tedy vychází ve stávajícím stavu 18 
parkovacích stání. 
 
Nově navrženým výpočtem dle předpisu je 
zřejmé, že v této rozvojové lokalitě dojde 
oproti původní vyhlášce k snížení počtu 
parkovacích stání o 8, což je neadekvátní k 
rozvoji této lokality !!!! 
 
Všechny ostatní funkce jsou taktéž poníženy o 
koeficienty, takže ve většině případů nově 
vypočítaná doprava v klidu dle předpisu je 
nižší než podle stávající vyhlášky. 

Jednotlivé požadavky byly znovu prověřeny. Byl 
navýšen minimální požadovaný počet stání pro 
bydlení. Zároveň je nutné dodat, že při 
posuzování počtu stání je třeba reflektovat 
rozdíl mezí hrubou a čistou podlažní plochou, 
který představuje poměr cca 0,7. 

Městská část 
Praha 9 

209/957 
P 

2. kolo 

3) Ukazatel 2a - jednotlivé obchody. Zde 
dochází k určitému snížení nároku. Původní 
ukazatel 1 stání/50 m2 užitné plochy, tj. cca 1 
stání/55 m2 HPP se snižuje na 1/70 m2 HPP, 
proti čemuž nelze mít zásadních námitek v 
případě běžných prodejen. Avšak již v 
připomínkách k předcházejícímu návrhu 
novely (v roce 2011) jsme poukazovali na 
případy vzorkových prodejen, kdy za 
prodejnou je velký sklad, avšak frekvence 
zákazníků je velmi malá. Je proto velmi 
žádoucí u prodejen vycházet prodejní plochy. 
Za adekvátní hodnotu lze považovat 
ukazatel 1 stání/30 m2 prodejní plochy. 

př.:2 BnV 

Hodnoty byly upraveny ve prospěch jednotlivých 
prodejen v parteru, které tvoří jeden z klíčových 
městotvorných prvků. Vzhledem k výpočtu z 
HPP by neměl u zmíněných vzorkových prodejen 
nastat problém. 

Městská část 
Praha 9 

209/932 
P 

2. kolo 

f) Ukazatel 3a - administrativa s malou 
návštěvností(běžné administrativní provozy, 
sídla firem, projekční ateliéry apod.)... 
administrativa s malou návštěvností není 
specifikována v pojmech, záleží na výkladu 
projektanta 

př.:2 BnV 
Navazuje na obecnou praxi i stávající předpis, 
jedná se o běžně používanou terminologii. 
Pojem je definován příkladným výčtem. 

Městská část 
Praha 9 

209/925 
P 

2. kolo 

b) Ukazatel 1- bydlení se sjednotil pro funkce 
bytových a rodinných domů, přičemž nově 
vychází z HPP... tento výpočet je pro MČ P9 
nevhodný, neboť se snižuje počet parkovacích 
stání oproti původní vyhlášce 

př.:2 BnV 

Není jasné, jakým způsobem sjednocení výpočtu 
pro bytové a rodinné domy snižuje počet stání. 
Naopak - díky sjednocení nebude možné 
obcházet nařízení realizací "Rodinných domů" o 
třech rovnocenných velkých bytových 
jednotkách, pro které dle výpočtu a potřeby 
vychází až 6 stání, zatímco dle dosavadní právní 
úpravy postačilo realizovat pouze 2 stání. 

Městská část 
Praha 9 

209/922 
P 

2. kolo 

a) Ukazatele základního počtu stání vychází z 
hrubé podlažní plochy, tj. čisté podlahové + 
půdorysné plochy svislých konstrukcí ...tento 
výpočet bude objektivnější, neboť se již 
nebudou schovávat developeři při výpočtu za 
bytové jednotky o jedné místnosti, kde bylo 
taxativně dáno 0,5 stání na byt. jednotku. Pro 
stavební úřad to bude však "hádání" se s 
projektanty o každý m2 HPP. 

př.:2 BnV 

Hrubá podlažní plocha veličinou, se kterou 
běžně pracuje územně plánovací dokumentace, 
systém výpočtu parkování tak bude těsněji 
svázán s územně plánovací dokumentací. S 
hrubou podlažní plochou se pracuje při 
stanovování koeficientu podlažních ploch, k 
"hádání se o každý metr" tak zpravidla dochází 
tak jako tak. 

Městská část 
Praha 18 

218/1153 
P 

2. kolo 

V mapě zón (příloha č.3), která je pro účely 
stanovení počtu 
parkovacích stání (k ustanovení §32 odst.2), 
jsou pod čísly 00 - 07 uvedené jednotlivé 
zóny, kde přepočet pro návštěvnická stání 
bydlení; vázaná a návštěvnická stání ostatních 
účelů užívání, je uveden procentuálním rozpětí 
se stanovením spodní a horní hranice. (naše 
MČ uvedena pod číslem 06 - zde je stanoveno 
rozpětí 80% - 110%). Kdo 
bude určovat, jakým procentem bude 
přepočítáván počet 
návštěvnických stání? Kdo stanoví minimální 
hranici?? Správní 
uvážení v tomto případě není zcela vhodné. 

př.:3 BnV 

Příloha definuje minimální a maximální počet 
stání. Stavebník musí realizovat nejméně 
minimální požadovaný a nejvýše maximální 
přípustný počet stání. 
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Možná by mohlo být 
stanoveno, že podrobné členění "své" lokality 
je v kompetenci 
jednotlivých městských částí. 

Městská část 
Praha 1 

201/545 
ZP 

2. kolo 

4) MČ Praha 1 by se ráda dozvěděla výsledky 
projednávání návrhu PSP s Odborem dopravy 
a s Odborem životního prostředí Magistrátu 
hl.m. Prahy, stejně jako výsledky 
projednávání těchto s Ministerstvem obrany 
ČR (úprava krytu CO), Ministerstvem 
zemědělství ČR (problematika vody a vodních 
cest a toku). Před sdělením našich připomínek 
a výhrad k návrhu PSP bychom rádi znali i 
názor těchto orgánu státní správy. 

k: 
obecn

é 
BnV Zpracovatel předkládá výsledky projednání radě 

hl. m. Prahy. 

Městská část 
Praha 1 

201/542 
ZP 

2. kolo 

1) Podle našeho názoru nelze přijímat nové 
stavební předpisy hlavního města Prahy před 
vypracováním a zahájením projednávání 
alespoň prvního návrhu nového územního 
plánu 
(Metropolitní plán). 

k: 
obecn

é 
BnV 

Přestože je navrhovaný předpis provázán s 
územně plánovací dokumentací, byl záměrně 
formulován tak, aby též do okamžiku jejího 
vydání představoval zcela funkční právní 
úpravu. Metropolitní plán musí být s Pražskými 
stavebními předpisy v souladu a proto je jejich 
vydání v dostatečném předstihu nutné. 

Městská část 
Praha 15 

215/1079 
P 

2. kolo 

Výjimky – pro novostavby je uplatňování 
výjimek kontraproduktivní – tedy zrušit tuto 
možnost, navíc definice není v souladu s § 169 
stavebního zákona. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Ustanovení jsou v souladu se SZ. 
 
Počet výjimek byl omezen na nejnižší možnou 
míru, nicméně území Prahy je tak různorodé, že 
jsou u vybraných ustanovení nutné. 

Městská část 
Praha 20 

220/1194 
ZP 

2. kolo 

2) Předpis nedostatečně řeší období, kdy má 
být postupováno podle nového nařízení, ale 
nebude ještě podle tohoto nařízení vydán nový 
územní plán. Za stávajícího územního plánu 
nebude předpis vždy dobře a jednoznačně 
aplikovatelný. Jedná se mj. o tak zásadní 
záležitosti, jako vymezení uliční čáry, stavební 
čáry a výškové regulace, u kterých se 
předpokládá v případě absence jejich 
vymezení v územně plánovací dokumentaci 
jejich „odvozování“. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Text předpisu je navržen tak, aby byl v souladu 
jak se stávajícím územním plánem, tak s 
připravovaným Metropolitním plánem. Je 
pravda, že některé nové prvky prostorové 
regulace najdou své plné uplatnění až v novém 
plánu, nicméně již před jeho platností je bude 
možné využít pro posuzování staveb. Tradiční 
urbanistické nástroje, jako je např. uliční a 
stavební čára, stávající předpis vůbec nezná a 
přitom je lze pro posouzení souladu stavby s 
charakterem území využít již dnes. Nový předpis 
dává daleko přesnější pravidla pro umístění 
staveb. To, že text předpisu vzniká v souladu s 
připravovaným Metropolitním a strategickým 
plánem a že je koordinován s činností Kanceláře 
veřejného prostoru v rámci jednotného 
systému, je naopak výhodou a nikterak 
nezabraňuje, aby předpis vešel v platnost dříve. 
Jak současný platný územní plán, tak nově 
připravované práce, jsou vzájemně 
koordinovány na stejném místě a tím je Institut 
plánování a rozvoje. Vzájemná koordinace 
zabraňuje tomu, aby mezi stavebním předpisem 
a územním plánem byly vzájemné rozpory, 
které současně platné dokumenty obsahují.  
 
V části územních požadavků stanovuje předpis 
obecné zásady uspořádání území (hlava I), tedy 
pravidla, která se uplatní při zpracování územně 
plánovacích dokumentací (tedy především 
Metropolitního plánu). Jde o standardní součást 
stavební legislativy – obdobně je uspořádána i 
vyhláška 501/2006 Sb., která (spolu s 
vyhláškou 268/2009 Sb.) tvoří celostátní 
obdobu připravovanému předpisu. Fakt, že 
stávající předpis tuto část neobsahuje, je 
legislativní dluh – Praha na základě stavebního 
zákona tyto pravidla stanovit může a musí. 
Zavedení vybraných pojmů a nástrojů navíc 
umožní základní míru standardizace dílčích 
plánů, které by měly postupně vznikat v 
návaznosti na plán Metropolitní. Díky jednotným 
pravidlům budou tyto hovořit stejným jazykem 
a budou tak srozumitelnější pro rozhodování o 
umisťování jednotlivých staveb.  
 
Od vydání stávajícího předpisu v roce 1999 
došlo také ke značné proměně související 
legislativy. Největší změnou bylo přijetí nového 
stavebního zákona v roce 2006 včetně dalších 
změn, zejména v roce 2012. Dále byly vydány 
nové vyhlášky, které upravují celé části 
dosavadního předpisu a s některými 
ustanoveními jsou v rozporu nebo se 
předmětem úpravy překrývají. Se všemi těmito 
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novými skutečnostmi se návrh nového předpisu 
vypořádal. Z těchto důvodů není možné ani 
vhodné čekat až na schválení Metropolitního 
plánu. 

Městská část 
Praha 20 

220/1193 
ZP 

2. kolo 

1) Návrh se svojí vizí kompaktního města je 
koncipovaný především pro vnitřní město a 
nevyhovuje podmínkám okrajových městských 
částí Prahy a jejich rozvojovým lokalitám, k 
jejichž znakům a hodnotám patří i určitá 
rozvolněnost zástavby doplněná soukromou 
zelení; předpis musí mimo jiné v takové 
zástavbě poskytovat i dostatečnou ochranu 
pohody bydlení, garantovanou např. 
dostatečnými odstupy, maximální zastavěností 
pozemku, požadavkem na oslunění, dalším 
nezatěžováním většinou už přetížené stávající 
dopravní a technické infrastruktury atd. – viz. 
níže v připomínkách ke konkrétním 
ustanovením. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Návrh je koncipován na celé správní území 
města, nikoli na vnitřní město. Pražské stavební 
předpisy stanovují vybraná pravidla, „jak“ se 
bude v Praze stavět. „Kde“ a „v jakém objemu“ 
se bude stavět, může určit pouze územní plán. 
Pražské stavební předpisy mohou pouze pro 
výstavbu stanovit jasné regulace, což také činí.  
 
Stávající úprava pražské vyhlášky velmi 
nedostatečně řeší problematiku umísťování 
staveb a ta je přitom bezesporu tím 
nejdůležitějším nástrojem pro posuzování 
staveb. Je-li podána žádost o umístění stavby , 
tak stavební úřad musí rozhodnout. Největší 
potíže přitom stavebním úřadům působí 
odůvodnění rozhodnutí, protože jim vyhláška 
neposkytuje dostatečnou oporu. Z hlediska 
umístění staveb najdeme v textu pouze velmi 
obecný požadavek, aby stavba odpovídala 
urbanistickému a architektonickému charakteru 
prostředí, což je jistě správně, nicméně to říká 
velmi málo. Následné formulace o odstupech 
staveb přitom tento požadavek o kontextu 
přitom popírají. Dokonce dovolují uplatnit 
urbanistická hlediska pouze ve vybraných 
případech, přitom je zřejmé, že urbanistická 
hlediska, tedy princip nauky o stavbách měst, se 
musí uplatnit vždy a ve všech případech! Aby se 
velký problém i umísťováním staveb dal lépe 
řešit, navrhli jsme jej rozdělit a několik menších 
problémů. Tím bude větší šance dostat se k 
dobrému výsledku. V Pražských stavebních 
předpisech definujeme tři základní atributy: 
uliční čáru, stavební čáru a regulovanou výšku 
budovy. Tyto pojmy jsou běžné ve vyspělých 
zemích okolo nás a bývaly běžné i v Praze, než 
byly za socialismu vymazány. Tyto tři atributy 
určují základní parametry pro posouzení stavby 
a pro ověření vzájemných vztahů mezi 
budovami, které nevnímáme jako pouhé 
solitéry, ale vždy je bereme jako součást města. 
Do doby, než budou definovány přímo v 
územních a regulačních plánech, poskytneme 
stavebním úřadům jistou oporu v územně 
analytických podkladech, které se připravují 
koordinovaně s návrhem nařízení a všemi 
dokumenty Institutu plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy. Pro posouzení výškových hladin bude 
například k dispozici kompletní 3D model Prahy 
s vyznačením výšek říms jednotlivých budov 
vůči terénu. Dále budou k dispozici z terénních 
průzkumů data o počtu podlaží budov o průběhu 
uličních čar a mnohá další velmi užitečná data. 
Do doby vzniku podrobnější dokumentace tak 
bude stále rozhodnutí o kontextuálnosti stavby 
na stavebního úřadu stejně jako dnes, nicméně 
bude mít ke svému odůvodnění více 
relevantních a podstatných podkladů o stavu v 
území. Odstupy staveb jsou ponechány jako 
dříve v poměru 1:1, ale vztahují se pouze tam, 
kde mají smysl, tj. na okna obytných místností 
stávajících budov jako ochrana volného pohledu 
na oblohu. Nově je navíc zaveden požadavek 
povinného odstupu od hranice pozemku a to pro 
případy, kdy stavby mezi sebou vytvářejí volný 
prostor. Pevně věříme, že zavedením doposud 
chybějícího jednotného slovníku a 
urbanistických parametrů se bude město lépe 
vyvíjet jako jeden organismus a nikoli jako 
náhodný shluk budov. 

Městská část 
Praha - Libuš 

233/1405 
P 

2. kolo 

Primárně by bylo vhodné spojit projednávání 
návrhu Pražských stavebních předpisů s 
projednáváním návrhu Metropolitního plánu. 
Důvodem je návaznost PSP právě na 
Metropolitní plán, který je ve stadiu zrodu a v 
průběhu jeho přípravy a projednávání bude 
řada podnětů a připomínek, jejichž výsledkem 
bude zřejmě i upřesnění výkladu terminologie, 

k: 
obecn

é 
N 

Stávající úprava pražské vyhlášky velmi 
nedostatečně řeší problematiku umísťování 
staveb a ta je přitom bezesporu tím 
nejdůležitějším nástrojem pro posuzování 
staveb. Je-li podána žádost o umístění stavby , 
tak stavební úřad musí rozhodnout. Největší 
potíže přitom stavebním úřadům působí 
odůvodnění rozhodnutí, protože jim vyhláška 
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charakteru popisu území atd. Konečným 
důsledkem těchto 
upřesnění by mohla být následná změna PSP, 
což se může jevit jako nekoncepční řešení. Z 
tohoto důvodu se jeví přijetí nové úpravy 
během dubna 2014 jako předčasné. 

neposkytuje dostatečnou oporu. Z hlediska 
umístění staveb najdeme v textu pouze velmi 
obecný požadavek, aby stavba odpovídala 
urbanistickému a architektonickému charakteru 
prostředí, což je jistě správně, nicméně to říká 
velmi málo. Následné formulace o odstupech 
staveb přitom tento požadavek o kontextu 
přitom popírají. Dokonce dovolují uplatnit 
urbanistická hlediska pouze ve vybraných 
případech, přitom je zřejmé, že urbanistická 
hlediska, tedy princip nauky o stavbách měst, se 
musí uplatnit vždy a ve všech případech! Aby se 
velký problém i umísťováním staveb dal lépe 
řešit, navrhli jsme jej rozdělit a několik menších 
problémů. Tím bude větší šance dostat se k 
dobrému výsledku. V Pražských stavebních 
předpisech definujeme tři základní atributy: 
uliční čáru, stavební čáru a regulovanou výšku 
budovy. Tyto pojmy jsou běžné ve vyspělých 
zemích okolo nás a bývaly běžné i v Praze, než 
byly za socialismu vymazány. Tyto tři atributy 
určují základní parametry pro posouzení stavby 
a pro ověření vzájemných vztahů mezi 
budovami, které nevnímáme jako pouhé 
solitéry, ale vždy je bereme jako součást města. 
Do doby, než budou definovány přímo v 
územních a regulačních plánech, poskytneme 
stavebním úřadům jistou oporu v územně 
analytických podkladech, které se připravují 
koordinovaně s návrhem nařízení a všemi 
dokumenty Institutu plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy. Pro posouzení výškových hladin bude 
například k dispozici kompletní 3D model Prahy 
s vyznačením výšek říms jednotlivých budov 
vůči terénu. Dále budou k dispozici z terénních 
průzkumů data o počtu podlaží budov o průběhu 
uličních čar a mnohá další velmi užitečná data. 
Do doby vzniku podrobnější dokumentace tak 
bude stále rozhodnutí o kontextuálnosti stavby 
na stavebního úřadu stejně jako dnes, nicméně 
bude mít ke svému odůvodnění více 
relevantních a podstatných podkladů o stavu v 
území. Odstupy staveb jsou ponechány jako 
dříve v poměru 1:1, ale vztahují se pouze tam, 
kde mají smysl, tj. na okna obytných místností 
stávajících budov jako ochrana volného pohledu 
na oblohu. Nově je navíc zaveden požadavek 
povinného odstupu od hranice pozemku a to pro 
případy, kdy stavby mezi sebou vytvářejí volný 
prostor. Pevně věříme, že zavedením doposud 
chybějícího jednotného slovníku a 
urbanistických parametrů se bude město lépe 
vyvíjet jako jeden organismus a nikoli jako 
náhodný shluk budov. 

Městská část 
Praha 12 

212/1039 
P 

2. kolo 

Požadujeme u bytových domů stanovit striktní 
požadavek na zajištění minimálně 1 
parkovacího stání na každou bytovou 
jednotku, neboť již stávající systém umožňující 
realizaci pouze 1 stání pro dva byty (o 1 
obytné místnosti) způsobuje deficit 
parkovacích stání v okolí novostaveb 

k: 
obecn

é 
N 

Požadavky jsou vztažené na m2 hrubé podlažní 
plochy. Dřívější obcházení požadavků bylo 
možné zřízením bytu o jedné obytné místnosti, 
který však neměl žádné velikostní omezení. 
Podle nové úpravy toto nebude možné. 
Zachování stávající možnosti u malých bytů 
(garsonek) 2 na 1 stání je dobré ponechat. 
Protože to právě mohou být malé byty pro 
jednotlivce, kteří využívají MHD. 

Městská část 
Praha 11 

211/1581 
P 

2. kolo 

2) Z nového Předpisu vyplývá, že má být 
podporována tvorba kompaktního města v 
jasných hranicích a chráněna volná krajina 
před nekontrolovatelným rozšiřováním 
zástavby. Tento 
názor vítáme. Předpis však oproti stávající 
vyhlášce Č. 26/1999 Sb. HMP "uvolňuje" 
některá dosud uplatňovaná omezení (např. 
odstupy, proslunění, doprava v klidu apod.). 
Tímto klade vyšší nároky na disciplínu a 
odpovědnost všech, kteří se podílí na procesu 
změn v území, tj. investorů, projektantů, 
úředníků. Tato odpovědnost se týká hlavně 
rozsahu, kvality a budoucí dobré uživatelnosti 
staveb. V této souvislosti máme obavy, aby na 
území typu Jižního Města nedošlo ke zneužití v 
rámci tohoto "uvolnění", neboť Předpis je 
nastaven na způsob zástavby centrální části 
města a ne na okrajovou sídlištní zástavbu. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Předpis není nastaven pouze na kompaktní 
město, jak je v připomínce uvedeno, ale 
zahrnuje celou škálu výstavby. Důraz na 
kompaktní město je v odůvodnění uváděn často, 
protože kompaktní město je podle dnešní 
úpravy de facto zakázané. Předpis záměrně 
umožňuje širší škálu výstavby, nicméně její 
využití nepredikuje a ani predikovat nemůže na 
žádná konkrétní místa.  
 
Stávající úprava pražské vyhlášky velmi 
nedostatečně řeší problematiku umísťování 
staveb a ta je přitom bezesporu tím 
nejdůležitějším nástrojem pro posuzování 
staveb. Je-li podána žádost o umístění stavby , 
tak stavební úřad musí rozhodnout. Největší 
potíže přitom stavebním úřadům působí 
odůvodnění rozhodnutí, protože jim vyhláška 
neposkytuje dostatečnou oporu. Z hlediska 
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umístění staveb najdeme v textu pouze velmi 
obecný požadavek, aby stavba odpovídala 
urbanistickému a architektonickému charakteru 
prostředí, což je jistě správně, nicméně to říká 
velmi málo. Následné formulace o odstupech 
staveb přitom tento požadavek o kontextu 
přitom popírají. Dokonce dovolují uplatnit 
urbanistická hlediska pouze ve vybraných 
případech, přitom je zřejmé, že urbanistická 
hlediska, tedy princip nauky o stavbách měst, se 
musí uplatnit vždy a ve všech případech! Aby se 
velký problém i umísťováním staveb dal lépe 
řešit, navrhli jsme jej rozdělit a několik menších 
problémů. Tím bude větší šance dostat se k 
dobrému výsledku. V Pražských stavebních 
předpisech definujeme tři základní atributy: 
uliční čáru, stavební čáru a regulovanou výšku 
budovy. Tyto pojmy jsou běžné ve vyspělých 
zemích okolo nás a bývaly běžné i v Praze, než 
byly za socialismu vymazány. Tyto tři atributy 
určují základní parametry pro posouzení stavby 
a pro ověření vzájemných vztahů mezi 
budovami, které nevnímáme jako pouhé 
solitéry, ale vždy je bereme jako součást města. 
Do doby, než budou definovány přímo v 
územních a regulačních plánech, poskytneme 
stavebním úřadům jistou oporu v územně 
analytických podkladech, které se připravují 
koordinovaně s návrhem nařízení a všemi 
dokumenty Institutu plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy. Pro posouzení výškových hladin bude 
například k dispozici kompletní 3D model Prahy 
s vyznačením výšek říms jednotlivých budov 
vůči terénu. Dále budou k dispozici z terénních 
průzkumů data o počtu podlaží budov o průběhu 
uličních čar a mnohá další velmi užitečná data. 
Do doby vzniku podrobnější dokumentace tak 
bude stále rozhodnutí o kontextuálnosti stavby 
na stavebního úřadu stejně jako dnes, nicméně 
bude mít ke svému odůvodnění více 
relevantních a podstatných podkladů o stavu v 
území. Odstupy staveb jsou ponechány jako 
dříve v poměru 1:1, ale vztahují se pouze tam, 
kde mají smysl, tj. na okna obytných místností 
stávajících budov jako ochrana volného pohledu 
na oblohu. Nově je navíc zaveden požadavek 
povinného odstupu od hranice pozemku a to pro 
případy, kdy stavby mezi sebou vytvářejí volný 
prostor. Pevně věříme, že zavedením doposud 
chybějícího jednotného slovníku a 
urbanistických parametrů se bude město lépe 
vyvíjet jako jeden organismus a nikoli jako 
náhodný shluk budov. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1507 
ZP 

2. kolo 

§ 75, 76, 77, 78 požadujeme více 
specifikovat. Ustanovení se zabývají více 
reklamami, než stavbami a není jasné, co jsou 
reklamy, které nepropagují zboží a služby! 
Tedy reklamní prvky výhradně na politickou 
kampaň budou mít výjimku? Domníváme se, 
že by bylo lepší striktně rozdělit reklamní a 
informační prvky. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Vzhledem k množství připomínek městských 
částí hl. m. Prahy byla formulace 
"zprostředkování informace, jehož cílem není 
podpora prodeje nebo pronájmu výrobků nebo 
služeb" změněna na "zprostředkování 
informace, která nemá reklamní povahu" za 
současného odkazu na § 1 odst. 2 zákona č. 
40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a 
doplnění některých dalších zákonů, kde je 
definována reklama. 
 
V souladu s § 126 stavebního zákona lze stavbu 
užívat jen k vymezenému účelu. V rámci něj 
musí být deklarováno, zda je plánované využití 
stavby nebo zařízení reklamní nebo nikoliv. V 
případě, že stavební úřad zjistí, že stavebník 
užívá stavbu k jinému účelu než bylo 
deklarováno, postupuje v souladu se svými 
pravomocemi, které má svěřeny stavebním 
zákonem jako dozorující orgán stejně jako u 
jakékoli jiné stavby, u které se nepovoleně 
změní užívání. 
 
Poměrně komplikovaná textace vychází z 
definičního aparátu stavebního zákona, kdy 
stavba nad 8m2 již není informačním zařízením, 
ale stavbou pro reklamu, byť se jejím účelem je 
předávat informaci. 
 
Rozdělení staveb pro reklamu a reklamních a 
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informačních zařízení na takové, které jsou 
určeny ke zprostředkování "reklamní" informace 
a těch, které mají zprostředkovat informace 
"nereklamní" povahy (tedy např. informační 
tabule nebo umělecké instalace) bylo vedeno 
záměrem vytvořit dvojí režim pro konstrukce, 
které mají zejména "reklamní" cíle a konstrukce, 
které mají převažující informativní či edukativní 
obsah. Dle názoru zpracovatele návrhu předpisu 
by přitom měl být režim pro "nereklamní" 
stavby a zařízení mírnější a to s přihlédnutím k 
tomu, že lze předpokládat určitý společenský 
přínos spojený s jejich umístěním.  
 
 
Navrhované nařízení přitom připouští (ne-li 
přímo předpokládá), že bude otázka umisťování 
staveb pro reklamu a reklamních a informačních 
zařízení řešena v územním plánu. 

Městská část 
Praha - Libuš 

233/1421 
P 

2. kolo 

Z našeho pohledu je nutné metodicky vyřešit 
mezidobí, kdy budou platit PSP, ale ještě 
nebude platný "Metropolitní plán", neboť tyto 
dokumenty jsou navzájem provázány. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Text předpisu je navržen tak, aby byl v souladu 
jak se stávajícím územním plánem, tak s 
připravovaným Metropolitním plánem. Je 
pravda, že některé nové prvky prostorové 
regulace najdou své plné uplatnění až v novém 
plánu, nicméně již před jeho platností je bude 
možné využít pro posuzování staveb. Tradiční 
urbanistické nástroje, jako je např. uliční a 
stavební čára, stávající předpis vůbec nezná a 
přitom je lze pro posouzení souladu stavby s 
charakterem území využít již dnes. Nový předpis 
dává daleko přesnější pravidla pro umístění 
staveb. To, že text předpisu vzniká v souladu s 
připravovaným Metropolitním a strategickým 
plánem a že je koordinován s činností Kanceláře 
veřejného prostoru v rámci jednotného 
systému, je naopak výhodou a nikterak 
nezabraňuje, aby předpis vešel v platnost dříve. 
Jak současný platný územní plán, tak nově 
připravované práce, jsou vzájemně 
koordinovány na stejném místě a tím je Institut 
plánování a rozvoje. Vzájemná koordinace 
zabraňuje tomu, aby mezi stavebním předpisem 
a územním plánem byly vzájemné rozpory, 
které současně platné dokumenty obsahují.  
 
V části územních požadavků stanovuje předpis 
obecné zásady uspořádání území (hlava I), tedy 
pravidla, která se uplatní při zpracování územně 
plánovacích dokumentací (tedy především 
Metropolitního plánu). Jde o standardní součást 
stavební legislativy – obdobně je uspořádána i 
vyhláška 501/2006 Sb., která (spolu s 
vyhláškou 268/2009 Sb.) tvoří celostátní 
obdobu připravovanému předpisu. Fakt, že 
stávající předpis tuto část neobsahuje, je 
legislativní dluh – Praha na základě stavebního 
zákona tyto pravidla stanovit může a musí. 
Zavedení vybraných pojmů a nástrojů navíc 
umožní základní míru standardizace dílčích 
plánů, které by měly postupně vznikat v 
návaznosti na plán Metropolitní. Díky jednotným 
pravidlům budou tyto hovořit stejným jazykem 
a budou tak srozumitelnější pro rozhodování o 
umisťování jednotlivých staveb.  
 
Od vydání stávajícího předpisu v roce 1999 
došlo také ke značné proměně související 
legislativy. Největší změnou bylo přijetí nového 
stavebního zákona v roce 2006 včetně dalších 
změn, zejména v roce 2012. Dále byly vydány 
nové vyhlášky, které upravují celé části 
dosavadního předpisu a s některými 
ustanoveními jsou v rozporu nebo se 
předmětem úpravy překrývají. Se všemi těmito 
novými skutečnostmi se návrh nového předpisu 
vypořádal. Z těchto důvodů není možné ani 
vhodné čekat až na schválení Metropolitního 
plánu. 

Městská část 
Praha 15 

215/1075 
P 

2. kolo 

Při posuzování tohoto návrhu je zřejmé, že 
změna původních OTPP (vyhlášky č. 26/1999 
Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických 
požadavcích na výstavbu) je nezbytným 

k: 
obecn

é 
BnV 

Text předpisu je navržen tak, aby byl v souladu 
jak se stávajícím územním plánem, tak s 
připravovaným Metropolitním plánem. Je 
pravda, že některé nové prvky prostorové 
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předpokladem pro přípravu nového MPP 
(Metropolitního plánu hl. m. Prahy), který 
vychází z jiné filozofie výstavby města.  
 
Stávající OTPP jsou v důvodové zprávě k 
tomuto návrhu charakterizovány následujícím 
způsobem (citujeme z důvodové zprávy): 
„Stávající obecně technické požadavky na 
výstavbu, možná nechtěně, vedou k 
rozvolnění města. V současném ustanovení 
pro umísťování staveb podporují solitérní 
výstavbu s velkými rozestupy. Tradiční 
kompaktní město, které lépe využívá 
zastavitelné území a šetří tak náklady na 
veřejnou dopravu a technickou infrastrukturu, 
je jen obtížně realizovatelné …“ 
 
Obecně lze s filozofií nového přístupu k tvorbě 
MPP, jak je po celou dobu jeho přípravy 
prezentován, určitě souhlasit. Takto 
upraveného předpisu, s pozitivním nebo i 
negativním dopadem, bude ale skutečně 
možné prověřit až praxí v souběhu s platným 
MPP. K tomu sloužící úpravy, doplnění či 
změny v navrhovaném předpisu v obecné 
rovině přijímáme (konkrétní a adresné 
připomínky jsou uvedeny ve vyjádření odborů 
reprezentující státní správu na správním 
území Prahy 15). 

regulace najdou své plné uplatnění až v novém 
plánu, nicméně již před jeho platností je bude 
možné využít pro posuzování staveb. Tradiční 
urbanistické nástroje, jako je např. uliční a 
stavební čára, stávající předpis vůbec nezná a 
přitom je lze pro posouzení souladu stavby s 
charakterem území využít již dnes. Nový předpis 
dává daleko přesnější pravidla pro umístění 
staveb. To, že text předpisu vzniká v souladu s 
připravovaným Metropolitním a strategickým 
plánem a že je koordinován s činností Kanceláře 
veřejného prostoru v rámci jednotného 
systému, je naopak výhodou a nikterak 
nezabraňuje, aby předpis vešel v platnost dříve. 
Jak současný platný územní plán, tak nově 
připravované práce, jsou vzájemně 
koordinovány na stejném místě a tím je Institut 
plánování a rozvoje. Vzájemná koordinace 
zabraňuje tomu, aby mezi stavebním předpisem 
a územním plánem byly vzájemné rozpory, 
které současně platné dokumenty obsahují.  
 
V části územních požadavků stanovuje předpis 
obecné zásady uspořádání území (hlava I), tedy 
pravidla, která se uplatní při zpracování územně 
plánovacích dokumentací (tedy především 
Metropolitního plánu). Jde o standardní součást 
stavební legislativy – obdobně je uspořádána i 
vyhláška 501/2006 Sb., která (spolu s 
vyhláškou 268/2009 Sb.) tvoří celostátní 
obdobu připravovanému předpisu. Fakt, že 
stávající předpis tuto část neobsahuje, je 
legislativní dluh – Praha na základě stavebního 
zákona tyto pravidla stanovit může a musí. 
Zavedení vybraných pojmů a nástrojů navíc 
umožní základní míru standardizace dílčích 
plánů, které by měly postupně vznikat v 
návaznosti na plán Metropolitní. Díky jednotným 
pravidlům budou tyto hovořit stejným jazykem 
a budou tak srozumitelnější pro rozhodování o 
umisťování jednotlivých staveb.  
 
Od vydání stávajícího předpisu v roce 1999 
došlo také ke značné proměně související 
legislativy. Největší změnou bylo přijetí nového 
stavebního zákona v roce 2006 včetně dalších 
změn, zejména v roce 2012. Dále byly vydány 
nové vyhlášky, které upravují celé části 
dosavadního předpisu a s některými 
ustanoveními jsou v rozporu nebo se 
předmětem úpravy překrývají. Se všemi těmito 
novými skutečnostmi se návrh nového předpisu 
vypořádal. Z těchto důvodů není možné ani 
vhodné čekat až na schválení Metropolitního 
plánu. 

Městská část 
Praha 11 

211/1631 
P 

2. kolo 

§73 - 78 
Vzhledem k tomu, že na území MČ Praha II je 
velké množství staveb a zařízení pro reklamu 
nesourodého charakteru, velikostí, vzhledu, 
konstrukce i rozmístění, uvítali bychom v 
rámci Předpisu efektivní nástroj k tomu, aby 
se tyto stavby a zařízení (zejména ty největší) 
daly vymístit (alespoň postupně). Veřejnému 
prostoru by se tak v rámci regulovaného 
umísťování reklam mohl dát z tohoto hlediska 
nějaký řád a vrátit důstojnost. 
 
Pro případ, že stavba nebo zařízení pro 
reklamu v průběhu svého užívání změní obsah 
sdělení (přemalováním, přelepením) a nebude 
dále "zprostředkovávat informace, jejichž 
cílem není podpora prodeje nebo pronájmu 
výrobků nebo služeb" nebo nebude "označovat 
provozovnu nebo institucí", není v Předpisu 
stanoven nástroj kontroly, tj. orgánu, který 
bude sledovat obsah a rozpor s Předpisem 
postihovat. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Pražské stavební předpisy jsou prováděcím 
předpisem ke stavebnímu zákonu a nemohou 
stanovovat žádné práva a povinnosti nad jeho 
rámec, tj. zmiňované nástroje kontroly, nebo 
nástroje k vymísťování reklam. Nastavením 
přísnějších pravidel omezujících reklamu bude 
docházet k postupnému omezování v rámci 
možností tohoto předpisu. Zpracovatel 
doporučuje hledat další možnosti v jiných 
předpisech k řešení tohoto úkolu. 

Městská část 
Praha - 
Čakovice 

234/1427 
P 

2. kolo 

Některá ustanovení ,jdou na ruku" spíše 
stavebníkům (developerům) a umožní snížení 
standardu jak u nově budovaných, tak 
především stávajících bytů a nebo jejich částí 
- aniž by se tomu mohli obyvatelé nějak 

k: 
obecn

é 
N 

Text stavebních předpisů stanovuje obecná 
pravidla pro výstavbu a v žádném případě 
neurčuje, na jakém místě se má co postavit. 
Konkrétní využití ploch je stanovené v územním 
plánu. V novém Metropolitním plánu se navíc 



Příloha č. 2 k důvodové zprávě 
 

Pražské stavební předpisy – Příloha č. 2 důvodové zprávy / str. 98 

účinně bránit. MHMP navrhuje výjimky na 
území Prahy z obecně závazných norem a 
vyhlášek platných celostátně. Návrh dále 
obsahuje nové předpisy i klauzule, které 
povedou k dalšímu zahušťování výstavby 
(snížení odstupových vzdáleností, definice 
nových typů objektů atd.): 

připravuje důsledná ochrana nezastavitelného 
území a veřejných prostranství. Toto 
nepochopení zřejmě pramení z deklarovaného 
obecného požadavku na hospodárné využití 
území, které ale není žádnou novinkou 
Pražských stavebních předpisů. Požadavek na 
hospodárnost při využívání území je zakotven 
přímo ve stavebním zákoně. Podrobněji jej 
rozvíjí Politika územního rozvoje ČR jako jednu z 
republikových priorit územního plánování pro 
zajištění trvalé udržitelnosti území. V kapitole 2 
se přímo uvádí: „Cílem je účelné využívání a 
uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné 
rozpočty na dopravu a energie, které koordinací 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území 
omezuje negativní důsledky suburbanizace pro 
udržitelný rozvoj území.“ A proto „ochrana 
nezastavěného území a podpora přestaveb, 
revitalizací a sanace území“ je naopak 
nástrojem pro rozvoj parků a ploch pro rekreaci. 
Kompaktní forma zástavby šetří volnou krajinu. 
Neustálé rozpínání města a zábor zemědělských 
a lesních půd musí být přibrzděn. 
 
Ušetření nákladů na veřejnou dopravní a 
dopravní infrastrukturu se týká především 
města Prahy. Výstavba a údržba veřejných 
prostranství v řídké hustotě osídlení cca 30 ob. 
/ha (rodinné domky) je dokonce 15x (!) dražší 
než v zástavbě typu Vinohrad nebo Dejvic, kde 
je hustota osídlení cca 300 ob./ha. Zájem města 
je tedy především veden snahou chovat se 
hospodárně. Již řadové domky poskytují hustotu 
osídlení cca 70-100 ob./ha, tj. takovou hustotu 
osídlení, ve které je pro město smysluplné vést 
dobrou obsluhu MHD. 

Městská část 
Praha 10 

210/994 
P 

2. kolo 

Obecně je návrh PSP velice úzce vázán na 
nové územně plánovací podklady, které v 
současně době nemá stavební úřad k 
dispozici. Pro stavební úřady je tedy tento 
návrh za současně platných právních předpisů 
(zejména územního plánu) téměř 
nepoužitelný. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Text předpisu je navržen tak, aby byl v souladu 
jak se stávajícím územním plánem, tak s 
připravovaným Metropolitním plánem. Je 
pravda, že některé nové prvky prostorové 
regulace najdou své plné uplatnění až v novém 
plánu, nicméně již před jeho platností je bude 
možné využít pro posuzování staveb. Tradiční 
urbanistické nástroje, jako je např. uliční a 
stavební čára, stávající předpis vůbec nezná a 
přitom je lze pro posouzení souladu stavby s 
charakterem území využít již dnes. Nový předpis 
dává daleko přesnější pravidla pro umístění 
staveb. To, že text předpisu vzniká v souladu s 
připravovaným Metropolitním a strategickým 
plánem a že je koordinován s činností Kanceláře 
veřejného prostoru v rámci jednotného 
systému, je naopak výhodou a nikterak 
nezabraňuje, aby předpis vešel v platnost dříve. 
Jak současný platný územní plán, tak nově 
připravované práce, jsou vzájemně 
koordinovány na stejném místě a tím je Institut 
plánování a rozvoje. Vzájemná koordinace 
zabraňuje tomu, aby mezi stavebním předpisem 
a územním plánem byly vzájemné rozpory, 
které současně platné dokumenty obsahují.  
 
V části územních požadavků stanovuje předpis 
obecné zásady uspořádání území (hlava I), tedy 
pravidla, která se uplatní při zpracování územně 
plánovacích dokumentací (tedy především 
Metropolitního plánu). Jde o standardní součást 
stavební legislativy – obdobně je uspořádána i 
vyhláška 501/2006 Sb., která (spolu s 
vyhláškou 268/2009 Sb.) tvoří celostátní 
obdobu připravovanému předpisu. Fakt, že 
stávající předpis tuto část neobsahuje, je 
legislativní dluh – Praha na základě stavebního 
zákona tyto pravidla stanovit může a musí. 
Zavedení vybraných pojmů a nástrojů navíc 
umožní základní míru standardizace dílčích 
plánů, které by měly postupně vznikat v 
návaznosti na plán Metropolitní. Díky jednotným 
pravidlům budou tyto hovořit stejným jazykem 
a budou tak srozumitelnější pro rozhodování o 
umisťování jednotlivých staveb.  
 
Od vydání stávajícího předpisu v roce 1999 
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došlo také ke značné proměně související 
legislativy. Největší změnou bylo přijetí nového 
stavebního zákona v roce 2006 včetně dalších 
změn, zejména v roce 2012. Dále byly vydány 
nové vyhlášky, které upravují celé části 
dosavadního předpisu a s některými 
ustanoveními jsou v rozporu nebo se 
předmětem úpravy překrývají. Se všemi těmito 
novými skutečnostmi se návrh nového předpisu 
vypořádal. Z těchto důvodů není možné ani 
vhodné čekat až na schválení Metropolitního 
plánu. 

Městská část 
Praha 4 

204/1525 
P 

2. kolo 

Zastupitelstvo městské části Praha 4 
 
z a u j a l o  
 
a) stanovisko k návrhu nařízení RHMP, kterým 
se stanovují obecné požadavky na využívání 
území a technické požadavky na stavby v 
hlavním městě Praze  
(„Pražské stavební předpisy“) dle přílohy, jež 
tvoří nedílnou součást tohoto usnesení 
b) podmiňuje schválení nařízení RHMP Pražské 
stavební předpisy současným schválením 
Metropolitního územního plánu hl. m. Prahy 

k: 
obecn

é 
BnV 

S vydáním navrhovaného nařízení nelze čekat 
až na schválení Metropolitního plánu a to 
zejména proto, že ten je svým obsahem závislý 
na navrhovaném předpise.  
Přestože je předpis provázán s územně 
plánovací dokumentací, byl záměrně formulován 
tak, aby do okamžiku jejího vydání představoval 
i ve spojení s účinnou ÚPD zcela funkční právní 
úpravu.  

Městská část 
Praha 2 

202/586 
P 

2. kolo 

1.3. Předložený návrh nařízení se zejména v 
částech řešící umísťování staveb a využití 
území odvolává na nový územní plán, s 
kterým jsou jeho formulace úzce svázány. 
Odvolává se na podrobnější územně plánovací 
dokumentace, resp. regulační plány, případně 
na územní studie. Schválenou územně 
plánovací dokumentací je až na výjimky pouze 
stávající platný územní plán, který bohužel 
není v řadě úvah kompatibilní a využitelný s 
předkládaným nařízením, neboť se v 
podrobnějším obracel spíše k textaci současně 
platné vyhlášky 26/1999 Sb. HMP. Nový 
metropolitní územní plán je sice rozpracován, 
ale není projednána nebo předvedena ani 
základní regulace, která by mohla být pro 
rozhodování stavebních úřadů relevantní. A 
systém podrobnější územně plánovací 
dokumentace hlavní město Praha bohužel 
dodnes nemá vytvořen. Až na výjimku 
neexistují žádné schválené regulační plány, 
ani fungující systém operativního pořizování 
územních studií, neboť statutem tato možnost 
není svěřena městským částem a lze se 
důvodně obávat, že aparát hlavního města 
nemůže reálně postihnout pořízení těchto 
chybějících dokumentů do nabytí platnosti 
nařízení, resp. ani platnosti nového 
metropolitního plánu. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Přestože je navrhovaný předpis provázán s 
územně plánovací dokumentací, byl záměrně 
formulován tak, aby též do okamžiku jejího 
vydání představoval zcela funkční právní 
úpravu.  
V ustanoveních týkajících se umisťování staveb 
je provázání řešeno zejména formulací 
"Nestanoví-li ÚPD jinak.."; ta do okamžiku 
vydání ÚPD komplikace nebude přinášet. 

Městská část 
Praha - 
Čakovice 

234/1422 
P 

2. kolo 

Městské části Praha-Čakovice není úplně 
jasné, co bude přínosem pro obyvatele naší 
městské části a jaká pozitiva přináší návrh 
nařízení Praze obecně. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Stávající úprava pražské vyhlášky velmi 
nedostatečně řeší problematiku umísťování 
staveb a ta je přitom bezesporu tím 
nejdůležitějším nástrojem pro posuzování 
staveb. Je-li podána žádost o umístění stavby , 
tak stavební úřad musí rozhodnout. Největší 
potíže přitom stavebním úřadům působí 
odůvodnění rozhodnutí, protože jim vyhláška 
neposkytuje dostatečnou oporu. Z hlediska 
umístění staveb najdeme v textu pouze velmi 
obecný požadavek, aby stavba odpovídala 
urbanistickému a architektonickému charakteru 
prostředí, což je jistě správně, nicméně to říká 
velmi málo. Následné formulace o odstupech 
staveb přitom tento požadavek o kontextu 
přitom popírají. Dokonce dovolují uplatnit 
urbanistická hlediska pouze ve vybraných 
případech, přitom je zřejmé, že urbanistická 
hlediska, tedy princip nauky o stavbách měst, se 
musí uplatnit vždy a ve všech případech! Aby se 
velký problém i umísťováním staveb dal lépe 
řešit, navrhli jsme jej rozdělit a několik menších 
problémů. Tím bude větší šance dostat se k 
dobrému výsledku. V Pražských stavebních 
předpisech definujeme tři základní atributy: 
uliční čáru, stavební čáru a regulovanou výšku 
budovy. Tyto pojmy jsou běžné ve vyspělých 
zemích okolo nás a bývaly běžné i v Praze, než 
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byly za socialismu vymazány. Tyto tři atributy 
určují základní parametry pro posouzení stavby 
a pro ověření vzájemných vztahů mezi 
budovami, které nevnímáme jako pouhé 
solitéry, ale vždy je bereme jako součást města. 
Do doby, než budou definovány přímo v 
územních a regulačních plánech, poskytneme 
stavebním úřadům jistou oporu v územně 
analytických podkladech, které se připravují 
koordinovaně s návrhem nařízení a všemi 
dokumenty Institutu plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy. Pro posouzení výškových hladin bude 
například k dispozici kompletní 3D model Prahy 
s vyznačením výšek říms jednotlivých budov 
vůči terénu. Dále budou k dispozici z terénních 
průzkumů data o počtu podlaží budov o průběhu 
uličních čar a mnohá další velmi užitečná data. 
Do doby vzniku podrobnější dokumentace tak 
bude stále rozhodnutí o kontextuálnosti stavby 
na stavebního úřadu stejně jako dnes, nicméně 
bude mít ke svému odůvodnění více 
relevantních a podstatných podkladů o stavu v 
území. Odstupy staveb jsou ponechány jako 
dříve v poměru 1:1, ale vztahují se pouze tam, 
kde mají smysl, tj. na okna obytných místností 
stávajících budov jako ochrana volného pohledu 
na oblohu. Nově je navíc zaveden požadavek 
povinného odstupu od hranice pozemku a to pro 
případy, kdy stavby mezi sebou vytvářejí volný 
prostor. Pevně věříme, že zavedením doposud 
chybějícího jednotného slovníku a 
urbanistických parametrů se bude město lépe 
vyvíjet jako jeden organismus a nikoli jako 
náhodný shluk budov. 

Městská část 
Praha - 
Běchovice 

232/1375 
P 

2. kolo 

2) Navržený text PSP je velmi výrazně 
provázán s připravovaným Metropolitním 
plánem, některé pojmy (blok, lokalita) je 
možné používat až s platností Metropolitního 
plánu (MP). Do doby schválení MP budou 
vznikat výkladové problémy při současném 
použití PSP s aktuálně platným ÚPn. 

k: 
obecn

é 
N 

Text předpisu je navržen tak, aby byl v souladu 
jak se stávajícím územním plánem, tak s 
připravovaným Metropolitním plánem. Je 
pravda, že některé nové prvky prostorové 
regulace najdou své plné uplatnění až v novém 
plánu, nicméně již před jeho platností je bude 
možné využít pro posuzování staveb. Tradiční 
urbanistické nástroje, jako je např. uliční a 
stavební čára, stávající předpis vůbec nezná a 
přitom je lze pro posouzení souladu stavby s 
charakterem území využít již dnes. Nový předpis 
dává daleko přesnější pravidla pro umístění 
staveb. To, že text předpisu vzniká v souladu s 
připravovaným Metropolitním a strategickým 
plánem a že je koordinován s činností Kanceláře 
veřejného prostoru v rámci jednotného 
systému, je naopak výhodou a nikterak 
nezabraňuje, aby předpis vešel v platnost dříve. 
Jak současný platný územní plán, tak nově 
připravované práce, jsou vzájemně 
koordinovány na stejném místě a tím je Institut 
plánování a rozvoje. Vzájemná koordinace 
zabraňuje tomu, aby mezi stavebním předpisem 
a územním plánem byly vzájemné rozpory, 
které současně platné dokumenty obsahují.  
 
V části územních požadavků stanovuje předpis 
obecné zásady uspořádání území (hlava I), tedy 
pravidla, která se uplatní při zpracování územně 
plánovacích dokumentací (tedy především 
Metropolitního plánu). Jde o standardní součást 
stavební legislativy – obdobně je uspořádána i 
vyhláška 501/2006 Sb., která (spolu s 
vyhláškou 268/2009 Sb.) tvoří celostátní 
obdobu připravovanému předpisu. Fakt, že 
stávající předpis tuto část neobsahuje, je 
legislativní dluh – Praha na základě stavebního 
zákona tyto pravidla stanovit může a musí. 
Zavedení vybraných pojmů a nástrojů navíc 
umožní základní míru standardizace dílčích 
plánů, které by měly postupně vznikat v 
návaznosti na plán Metropolitní. Díky jednotným 
pravidlům budou tyto hovořit stejným jazykem 
a budou tak srozumitelnější pro rozhodování o 
umisťování jednotlivých staveb.  
 
Od vydání stávajícího předpisu v roce 1999 
došlo také ke značné proměně související 
legislativy. Největší změnou bylo přijetí nového 
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stavebního zákona v roce 2006 včetně dalších 
změn, zejména v roce 2012. Dále byly vydány 
nové vyhlášky, které upravují celé části 
dosavadního předpisu a s některými 
ustanoveními jsou v rozporu nebo se 
předmětem úpravy překrývají. Se všemi těmito 
novými skutečnostmi se návrh nového předpisu 
vypořádal. Z těchto důvodů není možné ani 
vhodné čekat až na schválení Metropolitního 
plánu. 

Městská část 
Praha 4 

204/1566 
P 

2. kolo 

Předpis v některých ustanoveních používá 
nekonkrétní pojmy a požadavky bez 
jakéhokoliv výkladu, to umožňuje různou 
interpretaci a výkladovou volnost. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Nekonkrétní připomínka. Nelze vypořádat. 
 
Obecně lze konstatovat, že ve druhém kole 
projednání došlo k úpravám návrhu ve smyslu 
přesnosti. 

Městská část 
Praha 2 

202/598 
P 

2. kolo 

Ustanovení např. § 4, § 5, § 7, §18, § 22 – 
řešící míru změn, míru stability, míru využití 
území k zastavění, umísťování staveb s 
ohledem na uliční a stavební čáru, s ohledem 
na výškovou regulaci považujeme bez 
součinnosti s ustanoveními nově dopracované 
územně plánovací dokumentace za 
neaplikovatelné 

k: 
obecn

é 
BnV 

Text předpisu je navržen tak, aby byl v souladu 
jak se stávajícím územním plánem, tak s 
připravovaným Metropolitním plánem. Je 
pravda, že některé nové prvky prostorové 
regulace najdou své plné uplatnění až v novém 
plánu, nicméně již před jeho platností je bude 
možné využít pro posuzování staveb. Tradiční 
urbanistické nástroje, jako je např. uliční a 
stavební čára, stávající předpis vůbec nezná a 
přitom je lze pro posouzení souladu stavby s 
charakterem území využít již dnes. Nový předpis 
dává daleko přesnější pravidla pro umístění 
staveb. To, že text předpisu vzniká v souladu s 
připravovaným Metropolitním a strategickým 
plánem a že je koordinován s činností Kanceláře 
veřejného prostoru v rámci jednotného 
systému, je naopak výhodou a nikterak 
nezabraňuje, aby předpis vešel v platnost dříve. 
Jak současný platný územní plán, tak nově 
připravované práce, jsou vzájemně 
koordinovány na stejném místě a tím je Institut 
plánování a rozvoje. Vzájemná koordinace 
zabraňuje tomu, aby mezi stavebním předpisem 
a územním plánem byly vzájemné rozpory, 
které současně platné dokumenty obsahují.  
 
V části územních požadavků stanovuje předpis 
obecné zásady uspořádání území (hlava I), tedy 
pravidla, která se uplatní při zpracování územně 
plánovacích dokumentací (tedy především 
Metropolitního plánu). Jde o standardní součást 
stavební legislativy – obdobně je uspořádána i 
vyhláška 501/2006 Sb., která (spolu s 
vyhláškou 268/2009 Sb.) tvoří celostátní 
obdobu připravovanému předpisu. Fakt, že 
stávající předpis tuto část neobsahuje, je 
legislativní dluh – Praha na základě stavebního 
zákona tyto pravidla stanovit může a musí. 
Zavedení vybraných pojmů a nástrojů navíc 
umožní základní míru standardizace dílčích 
plánů, které by měly postupně vznikat v 
návaznosti na plán Metropolitní. Díky jednotným 
pravidlům budou tyto hovořit stejným jazykem 
a budou tak srozumitelnější pro rozhodování o 
umisťování jednotlivých staveb.  
 
Od vydání stávajícího předpisu v roce 1999 
došlo také ke značné proměně související 
legislativy. Největší změnou bylo přijetí nového 
stavebního zákona v roce 2006 včetně dalších 
změn, zejména v roce 2012. Dále byly vydány 
nové vyhlášky, které upravují celé části 
dosavadního předpisu a s některými 
ustanoveními jsou v rozporu nebo se 
předmětem úpravy překrývají. Se všemi těmito 
novými skutečnostmi se návrh nového předpisu 
vypořádal. Z těchto důvodů není možné ani 
vhodné čekat až na schválení Metropolitního 
plánu. 

Městská část 
Praha 10 

210/1030 
P 

2. kolo 

Nařízení používá nekonkrétní pojmy a 
požadavky (dostatečný, zpravidla, 
přiměřený,nepřiměřené omezování nad míru 
obvyklou, bude upřednostněno, zejména,……) 
které povedou k různým výkladům 
stavebníků, projektantů, ale jednotlivých 
stavebních úřadů. Tato nejednoznačnost, 
různé výklady mohou vést až k řízením 

k: 
obecn

é 
BnV 

Stávající úprava pražské vyhlášky velmi 
nedostatečně řeší problematiku umísťování 
staveb a ta je přitom bezesporu tím 
nejdůležitějším nástrojem pro posuzování 
staveb. Je-li podána žádost o umístění stavby , 
tak stavební úřad musí rozhodnout. Největší 
potíže přitom stavebním úřadům působí 
odůvodnění rozhodnutí, protože jim vyhláška 
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vedených soudem, ze kterých pak mohou 
vyplývat ze strany stavebníků uplatňované 
náhrady škod. V případě nabytí účinnosti 
tohoto nařízení v 05/2013 resp. před 
metropolitním plánem, jak budou stavební 
úřady v mezidobí pracovat? Kdo bude řešit 
případné náhrady škody za chybná rozhodnutí. 
Kdo bude provádět pro stavební úřady výklad 
k jednotlivým ustanovením Nařízení? 

neposkytuje dostatečnou oporu. Z hlediska 
umístění staveb najdeme v textu pouze velmi 
obecný požadavek, aby stavba odpovídala 
urbanistickému a architektonickému charakteru 
prostředí, což je jistě správně, nicméně to říká 
velmi málo. Následné formulace o odstupech 
staveb přitom tento požadavek o kontextu 
přitom popírají. Dokonce dovolují uplatnit 
urbanistická hlediska pouze ve vybraných 
případech, přitom je zřejmé, že urbanistická 
hlediska, tedy princip nauky o stavbách měst, se 
musí uplatnit vždy a ve všech případech! Aby se 
velký problém i umísťováním staveb dal lépe 
řešit, navrhli jsme jej rozdělit a několik menších 
problémů. Tím bude větší šance dostat se k 
dobrému výsledku. V Pražských stavebních 
předpisech definujeme tři základní atributy: 
uliční čáru, stavební čáru a regulovanou výšku 
budovy. Tyto pojmy jsou běžné ve vyspělých 
zemích okolo nás a bývaly běžné i v Praze, než 
byly za socialismu vymazány. Tyto tři atributy 
určují základní parametry pro posouzení stavby 
a pro ověření vzájemných vztahů mezi 
budovami, které nevnímáme jako pouhé 
solitéry, ale vždy je bereme jako součást města. 
Do doby, než budou definovány přímo v 
územních a regulačních plánech, poskytneme 
stavebním úřadům jistou oporu v územně 
analytických podkladech, které se připravují 
koordinovaně s návrhem nařízení a všemi 
dokumenty Institutu plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy. Pro posouzení výškových hladin bude 
například k dispozici kompletní 3D model Prahy 
s vyznačením výšek říms jednotlivých budov 
vůči terénu. Dále budou k dispozici z terénních 
průzkumů data o počtu podlaží budov o průběhu 
uličních čar a mnohá další velmi užitečná data. 
Do doby vzniku podrobnější dokumentace tak 
bude stále rozhodnutí o kontextuálnosti stavby 
na stavebního úřadu stejně jako dnes, nicméně 
bude mít ke svému odůvodnění více 
relevantních a podstatných podkladů o stavu v 
území. Odstupy staveb jsou ponechány jako 
dříve v poměru 1:1, ale vztahují se pouze tam, 
kde mají smysl, tj. na okna obytných místností 
stávajících budov jako ochrana volného pohledu 
na oblohu. Nově je navíc zaveden požadavek 
povinného odstupu od hranice pozemku a to pro 
případy, kdy stavby mezi sebou vytvářejí volný 
prostor. Pevně věříme, že zavedením doposud 
chybějícího jednotného slovníku a 
urbanistických parametrů se bude město lépe 
vyvíjet jako jeden organismus a nikoli jako 
náhodný shluk budov. 

Městská část 
Praha 9 

209/953 
P 

2. kolo 

8/ Docházková vzdálenost 300 m v kombinaci 
s možnou výjimkou z počtu parkovacích stání 
u nových staveb je naprosto nepřijatelná. 

k: 
obecn

é 
N 

Dosavadní právní úprava umožňuje výjimku z 
jakéhokoli počtu stání. Důvodem je, že skutečně 
existují případy, kdy by bylo vyžadování 
parkovacích stání nelogické, byť by byla 
technicky realizovatelná. Aby bylo zamezeno 
zneužívání, omezuje návrh nařízení udělení 
výjimky počtem parkovacích stání. Výjimka je 
institut sloužící k umožnění řešení skutečně 
výjimečných situací, tímto způsobem s ní návrh 
pracuje. 
 
K docházkové vzdálenosti: dle ustanovení §33 
se jedná pouze o případy, kdy "se umisťuje 
jednotlivá stavba do stávající zástavby a 
vzhledem k místním podmínkám nelze stání 
zřídit na pozemku stavby". Stávající předpis v 
tomto případě rovnou umožňuje stání 
nerealizovat vůbec. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1470 
P 

2. kolo 

PSP se v některých bodech k dané 
problematice staví dle našeho posouzení a 
zkušeností správně , naopak k mnohým 
hlediskům se vyjadřují zcela vágně. Případně 
se odkazují na jiné předpisy nebo je citují. 

k: 
obecn

é 
N 

PSP jsou prováděcím předpisem ke stavebnímu 
zákonu. Ve stavebnictví platí široká řada dalších 
předpisů, které touto úpravou nejsou dotčeny. 

Městská část 
Praha 12 

212/1043 
P 

2. kolo 

Požadujeme vypustit území městské části 
Praha 12 z Centrální zóny města, neboť v 
městské části převažuje funkce bydlení, u 
něhož je při překračování hygienických limitů 
především třeba realizovat příslušná nápravná 

k: 
obecn

é 
BnV 

Vymezení centrální zóny města nebude přílohou 
nařízení a neznamená žádné navyšování hluku, 
ale pouze korekci požadavků na vnější stávající 
prostředí při umisťování nové stavby. 
Neznamená to tedy, že by nová stavba byla 
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opatření a nikoli jít cestou zvyšováním 
stanovených hlukových limitů 

hlučná, ale že do stávající úrovně hluku je 
možné stavbu umístit. 
 
Ochrana proti hluku a vibracím je řešena v 
zákoně o ochraně veřejného zdraví, hygienické 
limity hluku jsou pak stanoveny nařízením vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pražské 
stavební předpisy se pouze dotýkají pravidel pro 
umisťování jednotlivých staveb tak, aby bylo 
možné doplňovat budovy v místech s již 
existující hlukovou zátěží (typicky proluky, nebo 
půdní vestavby bytů v domech, kde se již byty 
nacházejí), a naopak vůbec se netýkají 
potenciálních zdrojů hluku, které jsou 
regulovány výše zmíněnými právními předpisy. 
Lze tak jednoznačně konstatovat, že na základě 
pravidel Pražských stavebních předpisů nelze 
legálně zvyšovat hlukovou zátěž! 

Městská část 
Praha 18 

218/1112 
P 

2. kolo 

Plošné regulativy pro zástavbu rodinných 
domů jsou redukovány v podstatě na jediný, a 
to 350 m2 podlahové plochy jako maximum 

k: 
obecn

é 
BnV 

"Plošné regulativy" - např. zastavěnost pozemků 
- jsou parametry, které se mění s ohledem na 
charakter zástavby, a to velmi významně. Např. 
od až stoprocentní zastavěnosti v centrální části 
města po nízkou zastavěnost ve specifických 
oblastech vilového charakteru s rozlehlými 
pozemky. Nelze paušálně stanovit jednu 
hodnotu pro celé správní území města. 

Městská část 
Praha 18 

218/1113 
P 

2. kolo 

Celkově jsou PSP nepochybně úzce svázány s 
navrhovaným novým územním plánem, jehož 
grafická část zatím není k dispozici - jde o 
časovou návaznost obou dokumentů. Není 
např. možné se vyjádřit k rozvržení výškových 
hladin uvedených v ustanovení § 21 - výšková 
regulace. Jsou určeny minimální a maximální 
výškové hladiny. Myslíme, že určení minimální 
výškové hladiny je nadbytečné a měla by být 
stanovena pouze maximální přípustná výšková 
hladina. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Systém výškových hladin bude možné využít již 
před účinností nového metropolitního plánu 
např. v územních studiích nebo při umísťování 
staveb ve stabilizovaných územích (viz §22). 
 
Určení minimální regulované výšky je klíčové 
pro udržení charakteru městského prostředí a 
pro omezení výstavby typologicky nevhodných 
staveb v návaznosti na veřejná prostranství. 
Adekvátně tomu je nastaveno uplatnění 
minimální a maximální regulované výšky ve 
vymezené ploše. Zatímco maximální regulovaná 
výška je stanovena pro celou plochu, minimální 
regulovaná výška musí být splněna pouze podél 
stavební čáry orientované k základnímu uličnímu 
prostoru. Rozsah výšek lze stanovit nejen 
určením jedné výškové hladiny, ale i rozptylem 
více hladin (např. hladina I–III), což umožňuje 
pokrýt výškově členitější charaktery zástavby. 

Městská část 
Praha 18 

218/1111 
P 

2. kolo 

Požadavky na proslunění bytů jsou v 
odůvodnění PSP považovány za marginální a 
je zde uvedeno, že míra prostupu slunečního 
záření do bytu by měla být osobní volbou 
budoucího uživatele - místo tohoto kritéria se 
zavádí stanovení minimální činitel denní 
osvětlenosti a kategorie odstupového úhlu 
jehož min. hodnoty mají zajistit přiměřené 
zastínění sousedních budov - úplná eliminace 
požadavků na minimální proslunění (zvláště u 
novostaveb mimo stávající zástavbu) je na 
pováženou 

k: 
obecn

é 
BnV 

Otázka zavedení požadavků na oslunění byla 
důkladně analyzována. Například ve srovnání s 
legislativou ve vyspělé části Evropy nejsou 
takové požadavky nikde požadovány. Stávající 
požadavek na prosluněnost bytů je navíc ve své 
podstatě velmi sporný a jeho splnění se váže 
pouze k 1.březnu. Ostatní dny tak byt již nemusí 
být prosluněn. V praxi je tento požadavek spíše 
zneužíván a naopak neosluněné byty, které jsou 
pak vedeny jako ateliéry, vykazují naprosto 
stejnou míru popularity, jako byty ostatní. A to i 
přes vyšší cenu DPH a nemožnost mít v 
takovém nebytě trvalé bydliště. 

Městská část 
Praha - Vinoř 

225/1317 
P 

2. kolo 

Navrhuji: zapracování připomínek všech 
městských částí a konkrétní projednání přímo 
s nimi tak, jak to bylo dobrým zvykem dříve a 
nikoliv na hromadném semináři. 

k: 
obecn

é 
A 

Projednání návrhu předpisu proběhlo se všemi 
městskými částmi na jednotlivých jednání v 
průběhu měsíce dubna a května roku 2014. 
Během těchto jednání byly upřesněny a 
vysvětleny písemně zaslané připomínky k 
návrhu nařízení. 

Městská část 
Praha 10 

210/1001 
P 

2. kolo 
V návrhu PSP chybí definice bytového domu. 

k: 
obecn

é 
N 

Ano, obdobně jako PSP nedefinují 
administrativní budovu, kostel, radnici, továrnu, 
polyfunkční budovu atd. Pravidla v jednotlivých 
ustanoveních jsou stanovena tak, že není 
definice potřeba. 

Městská část 
Praha 10 

210/991 
P 

2. kolo 

Většina jednotlivých ustanovení návrhu je 
prezentována jako obecné zásady urbanismu. 
Ustanovení jsou převážně formulována 
nejasně a nesrozumitelně – nadměrně jsou 
používány nekonkrétní pojmy jako „zpravidla, 
především, nadměrně, přiměřeně, 
částečně...“, jiná ustanovení jsou naopak zas 
příliš konkrétní (např. § 20 – prvky před 
stavební čarou). 

k: 
obecn

é 
BnV 

Termíny "zpravidla" nebo "bude upřednostněno" 
ponechávají na správním uvážení, zda lze 
vzhledem k okolnostem splnění ustanovení 
vyžadovat. Využívá se v případech, kdy existuje 
silný veřejný zájem na splnění požadavku v 
naprosté většině případů, nelze ale taxativně 
vyjmenovat situace, kdy jeho splnění nelze z 
objektivních důvodů po stavebníkovi vyžadovat. 
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Městská část 
Praha 12 

212/1034 
P 

2. kolo 

předpis neposkytuje dostatečnou ochranu 
pohody bydlení, garantovanou např. 
hlukovými limity, dostatečnými odstupy, 
maximální zastavěností pozemku, 
požadavkem na oslunění a dalším 
nezatěžováním většinou již přetížené dopravní 
a technické infrastruktury 

k: 
obecn

é 
N 

Kvalita bydlení je komplexní pojem, který není 
dán jen výčtem některých hygienických 
požadavků, nicméně i tyto vyjmenované 
požadavky návrh nařízení dostatečně upravuje. 
Konkrétní zdůvodnění jsou součástí důvodové 
zprávy. S termínem pohoda bydlení návrh 
nařízení již nepracuje.  
 
Kvalita bydlení je závislá na kvalitě prostředí 
jako celku, především ve vazbě na veřejná 
prostranství. Důraz na tuto kvalitu se prolíná 
celým textem jak nastavením standardu 
veřejných prostranství, tak zavedením jasných 
pravidel pro vztah zástavby ulic či náměstí. 
Veřejná prostranství poskytují prostor pro 
fyzický mezilidský kontakt a měla by být tomu 
odpovídajícím způsobem upravena. Tomu budou 
napomáhat ustanovení o povinném prostoru pro 
stromy ve větších ulicích, požadavky na přízemí 
budov a řada dalších pravidel. Oproti 
dosavadnímu předpisu návrh rozpracovává a 
doplňuje zejména vztahy urbanistické, které 
byly doposud opomíjeny. Budovy by neměly být 
pouhými solitéry, jako je tomu například na 
panelových sídlištích, ale měly by spoluvytvářet 
obraz města. Do Pražských stavebních předpisů 
se vracejí tradiční instrumenty plánování města, 
jako je např. uliční nebo stavební čára. Předpis 
navazuje na tradiční hodnoty, jaké byly v hl. m. 
Praze sepsány ve stavebních řádech za první 
republiky a ve starších vydáních. Obnovení 
klasického instrumentu ulice ovšem neznamená 
kompaktní zástavbu jako např. na Vinohradech 
pro celé správní území města. Prvorepubliková 
Ořechovka nebo Hanspaulka jsou krásnou 
ukázkou dobrého uličního systému v 
nízkopodlažní zástavbě. Míru intenzity využití 
území na konkrétním místě Pražské stavební 
předpisy nestanoví. Tato hodnota je a bude 
určena územním nebo regulačním plánem. 
 
Předpis ale nezapomíná ani na dílčí parametry 
vztažené k jednotlivým bytovým jednotkám. 
Proto zároveň pracuje s regulativy sloužící k 
ochraně stávajících staveb před nepřiměřeným 
omezením ze strany novostaveb. Lze jmenovat 
tzv. odstupový úhel, který chrání volný prostor 
před okny obytných místností, nebo podrobná 
pravidla pro vztah staveb a sousedních 
pozemků. Jde z části o optimalizaci stávajících 
regulativů a z části o využití fungujících a 
prověřených nástrojů z okolních evropských 
měst. 

Městská část 
Praha 12 

212/1041 
P 

2. kolo 

Požadujeme do doby realizace trasy metra D 
nezohledňovat při výpočtu požadovaných 
parkovacích stání vliv stanic metra D, neboť 
do doby zprovoznění metra tento přepočet 
postrádá jakékoliv opodstatnění, pouze 
způsobuje deficit parkovacích stání v okolí 
budoucích stanic metra 

k: 
obecn

é 
N 

Stavba se umisťuje řádově na mnoho desítek 
let, je diskutabilní přizpůsobovat její parametry 
"přechodnému" období před dokončením 
zmíněné trasy metra. 

Městská část 
Praha 21 

221/1237 
P 

2. kolo 

Předpisy umožní zahlcení veřejného prostoru 
reklamou ve větší míře nežli doposud. 

k: 
obecn

é 
N 

Neakceptováno. Nový text je z hlediska regulace 
reklamy velmi přísný, a proto byl navržen ve 
variantách. V jedné z variant by znamenal 
kompletní zákaz nových billboardů v celém 
zastavěném území města Prahy! Je proto s 
podivem, že se objevují výroky o „povolení 
reklamy v centru“. Současná úprava je z 
hlediska regulace reklamy velmi chabá. Nový 
návrh byl úzce koordinován s Odborem 
památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy. V 
památkově chráněném území regulaci reklamy 
pomáhá navíc památkový zákon. Nepochopení 
znění Pražských stavebních předpisů tak zřejmě 
plyne z neznalosti těchto vzájemných 
souvislostí. 

Městská část 
Praha 21 

221/1239 
P 

2. kolo 

Celý koncept nových Pražských stavebních 
předpisů vnímáme jako zhoršení oproti 
stávajícímu stavu (vyhlášce č. 26/1999 Sb. 
HMP, o obecných technických požadavcích na 
stavby v hlavním městě Praze), které by v 
budoucnu mohlo vést k poškození zájmu 
občanů a všeobecně ke zhoršení životního 

k: 
obecn

é 
N 

Neakceptováno. Nekonkrétní připomínka. 
 
Kvalita bydlení je závislá na kvalitě prostředí 
jako celku, především ve vazbě na veřejná 
prostranství. Důraz na tuto kvalitu se prolíná 
celým textem jak nastavením standardu 
veřejných prostranství, tak zavedením jasných 



Příloha č. 2 k důvodové zprávě 
 

Pražské stavební předpisy – Příloha č. 2 důvodové zprávy / str. 105 

prostředí v naší městské části. pravidel pro vztah zástavby ulic či náměstí. 
Veřejná prostranství poskytují prostor pro 
fyzický mezilidský kontakt a měla by být tomu 
odpovídajícím způsobem upravena. Tomu budou 
napomáhat ustanovení o povinném prostoru pro 
stromy ve větších ulicích, požadavky na přízemí 
budov a řada dalších pravidel. Oproti 
dosavadnímu předpisu návrh rozpracovává a 
doplňuje zejména vztahy urbanistické, které 
byly doposud opomíjeny. Budovy by neměly být 
pouhými solitéry, jako je tomu například na 
panelových sídlištích, ale měly by spoluvytvářet 
obraz města. Do Pražských stavebních předpisů 
se vracejí tradiční instrumenty plánování města, 
jako je např. uliční nebo stavební čára. Předpis 
navazuje na tradiční hodnoty, jaké byly v hl. m. 
Praze sepsány ve stavebních řádech za první 
republiky a ve starších vydáních. Obnovení 
klasického instrumentu ulice ovšem neznamená 
kompaktní zástavbu jako např. na Vinohradech 
pro celé správní území města. Prvorepubliková 
Ořechovka nebo Hanspaulka jsou krásnou 
ukázkou dobrého uličního systému v 
nízkopodlažní zástavbě. Míru intenzity využití 
území na konkrétním místě Pražské stavební 
předpisy nestanoví. Tato hodnota je a bude 
určena územním nebo regulačním plánem. 
 
Předpis ale nezapomíná ani na dílčí parametry 
vztažené k jednotlivým bytovým jednotkám. 
Proto zároveň pracuje s regulativy sloužící k 
ochraně stávajících staveb před nepřiměřeným 
omezením ze strany novostaveb. Lze jmenovat 
tzv. odstupový úhel, který chrání volný prostor 
před okny obytných místností, nebo podrobná 
pravidla pro vztah staveb a sousedních 
pozemků. Jde z části o optimalizaci stávajících 
regulativů a z části o využití fungujících a 
prověřených nástrojů z okolních evropských 
měst. 
 
Text stavebních předpisů stanovuje obecná 
pravidla pro výstavbu a v žádném případě 
neurčuje, na jakém místě se má co postavit. 
Konkrétní využití ploch je stanovené v územním 
plánu. V novém Metropolitním plánu se navíc 
připravuje důsledná ochrana nezastavitelného 
území a veřejných prostranství. Toto 
nepochopení zřejmě pramení z deklarovaného 
obecného požadavku na hospodárné využití 
území, které ale není žádnou novinkou 
Pražských stavebních předpisů. Požadavek na 
hospodárnost při využívání území je zakotven 
přímo ve stavebním zákoně. Podrobněji jej 
rozvíjí Politika územního rozvoje ČR jako jednu z 
republikových priorit územního plánování pro 
zajištění trvalé udržitelnosti území. V kapitole 2 
se přímo uvádí: „Cílem je účelné využívání a 
uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné 
rozpočty na dopravu a energie, které koordinací 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území 
omezuje negativní důsledky suburbanizace pro 
udržitelný rozvoj území.“ A proto „ochrana 
nezastavěného území a podpora přestaveb, 
revitalizací a sanace území“ je naopak 
nástrojem pro rozvoj parků a ploch pro rekreaci. 
Kompaktní forma zástavby šetří volnou krajinu. 
Neustálé rozpínání města a zábor zemědělských 
a lesních půd musí být přibrzděn. 

Městská část 
Praha 21 

221/1236 
P 

2. kolo 

Vztah vyhlášky a technických norem - nové 
Pražské stavební předpisy zavádí ve velkém 
rozsahu kopírování částí norem. Zde hrozí 
především neaktuálnost, citace jsou neúplné. 
Důvodem je bezplatná nepřístupnost norem. 
Toto je nutno řešit jejich zpřístupněním 
stejným způsobem, jako je tomu u zákonů. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Vzato na vědomí. Souvztažnost k normám byla 
upravena podle požadavků Ministerstva pro 
místní rozvoj a konzultací s UNMZ. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1503 
P 

2. kolo 
§ 67 - 70 obecné, nevymahatelné 

k: 
obecn

é 
N 

Paragrafy jsou zde uvedeny pro větší 
srozumitelnost, ostatní právní předpisy nelze 
nahradit. 

Městská část 
Praha 9 

209/907 
P 

2. kolo 

Struktura předpisu oproti původní vyhlášce a 
její koncepce je naprosto odlišná a zavádí 
nové pojmy, které jsou však plně vázány na 

k: 
obecn

é 
BnV 

V části územních požadavků stanovuje předpis 
obecné zásady uspořádání území (hlava I), tedy 
pravidla, která se uplatní při zpracování územně 
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nový Metropolitní plán, který však není ani v 
prvním kole projednávání. 

plánovacích dokumentací (tedy především 
Metropolitního plánu). Jedná se o standardní 
součást stavební legislativy – obdobně je 
uspořádána i vyhláška 501/2006 Sb., která 
(spolu s vyhláškou 268/2009 Sb.) tvoří 
celostátní obdobu připravovanému předpisu. 
Fakt, že stávající předpis tuto část neobsahuje 
je legislativní dluh - Praha na základě zmocnění 
stavebního zákona tyto pravidla stanovit může a 
musí. Zavedení vybraných pojmů a nástrojů 
navíc umožní základní míru standardizace dílčích 
plánů, které by měly postupně vznikat v 
návaznosti na plán Metropolitní. Díky jednotným 
pravidlům budou tyto hovořit jednotným 
jazykem a budou tak srozumitelnější pro 
rozhodování o umisťování jednotlivých staveb. 

Městská část 
Praha 11 

211/1582 
P 

2. kolo 

3) Jednou z priorit Předpisu je zachování a 
rozvoj veřejných prostranství. Jednotlivá 
ustanoveni týkající se požadavků na veřejná 
prostranství jsou uvedena na různých místech 
Předpisu. Doporučujeme tyto požadavky 
shrnout na jedno místo. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Oproti dosavadní právní úpravě jsou požadavky 
nejen významně doplněny, ale právě i 
systematizovány a sjednoceny - hlava II 
definuje požadavky na vymezování veřejných 
prostranství (prostorové parametry, vztah k 
parcelaci), hlava IV potom definuje jejich 
standard (uspořádání, vybavení, vztah k 
technické infrastruktuře atp.). 

Městská část 
Praha 6 

206/1574 
P 

2. kolo 

Zpracovatelé vedeni snahou o volnější řešeni 
stávajících principů obsažených v dnešní 
platné vyhlášce měli řešit i vstup relativně 
nových městských fenoménů (základnové 
stanice mobilních operátorů, nové formy 
reklamy a reklamních zařízení, fotovoltaika, 
forma mobilního bydlení, atd.) do organismu 
města. Tuto podstatu považujeme za 
nedořešenou umožňující nejednoznačný 
výklad a v tomto směru 
požadovala MČ P6 diskuzi o vlastním 
nasměrování zadáni z hlediska metodiky. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Základnové stanice jsou zařízením technické 
infrastruktury, fotovolatika je také technickou 
infrastrukturou, mobilní bydlení je stavbou 
objektu pro bydlení - jedná se vždy o stavby a 
je třeba je posuzovat ve všech souvislostech 
PSP. Nelze specifikovat pouze určité druhy 
staveb, ale musí být řešeny stavby obecně. 

Městská část 
Praha 6 

206/1572 
P 

2. kolo 

I když chápeme záměr zpracovatele sledovat 
přímou provázanost PSP s novým 
Metropolitním plánem, považujeme současné 
projednání, kdy určité části návrhu PSP jsou i 
ve variantách, za urychlené a předčasné. Řada 
nových pojmů a jejich výklad není dostatečně 
zdůvodněna. Toto zdůvodnění by přitom mělo 
vycházet z politického zadání. 
 
Jsou to např: 
realizace RD na základě možnosti zřídit 
žumpu, 
připuštění staveb pro individuální rekreaci, 
které až dosud byly zakázány, 
 výrazně vyšší tolerance zástavby v 
záplavových území 
určitá nastíněná preference staveb nových 
před užíváním a kvalitou stávajícího bydlení na 
základě umožnění většího zahušťování území i 
v lokalitách, kde zcela chybí nebo 
jsou nedostatečné územně plánovací podklady 
a studie.. 
 
Tato systémová rozhodnutí však nelze na 
jednotlivých městských částech přijmout 
během necelého měsíce. 
 
Zároveň dobu mezi termínem seminářem k 
PSP (12.2.2014) a lhůtou pro připomínky 
(18.2.2014) považujeme za velmi krátkou a k 
sestavení detailních připomínek za dobu 
nedostatečnou. 
 
Touto tématikou se současně zabývala Komise 
strategického rozvoje na svém zasedání 
27.1.2014 a 4.2.2014 a Komise územního 
rozvoje dne 28.1.2014. Obě komise se shodly 
na 
závěru, že od návrhu Pražských stavebních 
předpisů očekávali, že vznikne komplexní 
materiál, který bude obsahovat souhrn všech 
podstatných předpisů pro projektování i jejich 
posuzování. Zároveň jsme očekávali jasné 
vymezení působnosti těchto předpisů tak, aby 
byl dostatečně ochráněn veřejný zájem, ale 
přitom nebyl omezován soukromý zájem. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Připomínka je nekonkrétní. Řada pojmů byla po 
projednání ve druhém kole upravena. Termín 
zpracování se výrazně posunul. Proběhlo osobní 
setkání se zástupci všech městských částí, které 
zaslaly připomínky. Na tomto základě byl 
předpis upraven. 
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Tento předložený návrh uvedená očekávání 
nenaplňuje. Materiál by měl úzce navazovat 
na územní plán a jeho regulativy a měl by být 
natolik komplexní, aby pro projektování již 
nebyly zapotřebí jiné předpisy (samozřejmě s 
výjimkou speciálních). V tomto by bylo možno 
spatřovat výrazný posun oproti současným 
OTPP. Není zcela zřejmé, jaký je smysl 
určitých omezení a ustanovení. 

Městská část 
Praha 6 

206/1577 
P 

2. kolo 

S ohledem na vše výše uvedené se 
domníváme, že předložený "Návrh PSP" i přes 
své nesporné kvality, které u materiálu 
nalézáme, nelze v takto napnutých terminech 
zodpovědně přijmout a připomínkovat a MČ P6 
s nim v takovéto podobě a za těchto podmínek 
nesouhlasí. 

k: 
obecn

é 
BnV Návrh textu byl ve druhém kole upraven podle 

připomínek.- 

Městská část 
Praha 4 

204/1568 
P 

2. kolo 

Chybí provázanost s vyhláškou č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby 
(republikové OTP). 

k: 
obecn

é 
N Požadavek je v rozporu s § 194 písm. e) 

stavebního zákona. 

Městská část 
Praha 4 

204/1564 
P 

2. kolo 

§73 – 78 – zásady pro umisťování staveb a 
zařízení pro reklamu nejsou specifikovány pro 
PPR a památkové zóny a další typy možných 
nosičů (lavičky, sloupy veř. osvětlení atd.) 

k: 
obecn

é 
BnV 

Posouzení staveb z hlediska památkové ochrany 
je v kompetenci příslušných orgánů památkové 
péče. Lavičky a sloupy jsou pro obecný předpis 
příliš detailní. 

Městská část 
Praha 6 

206/1575 
P 

2. kolo 

Ve snaze o větší tvůrčí volnost architektů a 
urbanistů bylo dosaženo značné nejednotnosti 
ve stanoveni základních regulačních principů a 
parametrů neboť touto 
nejednoznačností paragrafů bylo umožněna 
větší volnost v posuzováni, což je za 
předpokladu neexistence regulačních plánů 
nepřijatelné. 
 
PSP jsou metodicky připravovány na novou 
ÚPD, ale projednávají se v době kdy nejsou 
známy nejen první výstupy z této nové ÚPD 
ale ani základní metodické principy či legenda. 
Zároveň je celá filosofie stavěna na 
znovuobnovení jasných regulačních plánů, 
které by na výše popsaný proces měly 
navazovat, to však není reálné. Všechny tyto 
kroky nejsou časově sladěny tak, aby základní 
poznatky z nich 
mohla MČ P6 promítnout do projednávaných 
PSP. 
 
Dokonce naopak tyto PSP se v řadě paragrafů 
na tyto dnes neexistující regulační plány 
odvolávají. 

k: 
obecn

é 
N 

Předpis není založen na volnosti, ale naopak 
přidává oproti současnému stavu nové 
požadavků pro umístění staveb. Základní 
parametry definice městského prostředí jako je 
např. uliční a stavební čára nebo regulovaná 
výška budovy dnes v žádném předpise 
definované nejsou. 

Městská část 
Praha 4 

204/1565 
P 

2. kolo 

Předpis neodkazuje přímo v textu na ČSN jako 
stávající OTPP. 

k: 
obecn

é 
BnV Odkazy na normy byly doplněny. 

Městská část 
Praha 6 

206/1571 
P 

2. kolo 

Předkládaný návrh PSP je připravován zcela 
novou filozofií, než jsou stávající OTPP, či 
zahájená novelizace stávajících OTPP, kterou 
MČ P6 připomínkovala svým usnesením 
RMC P6 Č. 949/2011 ze dne 6.10.2011. 
Nebylo vysvětleno proč celý tento proces byl 
ukončen a nebyla aktualizovaná vyhláška 
OTPP uvedena v platnost a to po dobu 
platnosti stávajícího platného územního plánu 
hl.m. Prahy. 

k: 
obecn

é 
N IPR postupuje podle rozhodnutí rady hl. m. 

Prahy. 

Městská část 
Praha 6 

206/1576 
P 

2. kolo 

Způsob projednáváni, kdy samospráva ani 
veřejnost není seznámena s filozofii vlastního 
zadáni, projednáváni výstupů probíhá v 
uzavřeném okruhu státní správy a vlastni 
samosprávy, nesoucí zodpovědnost za 
nasměrování tohoto dokumentu má možnost 
se k celému tomuto procesu vyjádřit až těsně 
před vlastním schválením v pro tak výrazný 
dokument v nereálně krátkém čase, je pro 
městskou část nepřijatelný. 

k: 
obecn

é 
N 

Projednání probíhá podle legislativních pravidel 
Magistrátu hl. m. Prahy. Podle §194 písm. e) 
stavebního zákona se jedná o nařízení rady hl. 
m. Prahy. 
 
Ve druhém kole projednání by návrh představen 
veřejnosti na webu a 
seminářích:http://www.uppraha.cz/clanek/92/o
becne-technicke-pozadavky-na-vystavbu 
 
Snahou IPR bylo proces maximálně otevřít a 
informovat o něm. 
 
Kdokoli mohl podat k návrhu připomínky. 
Celkem IPR ve druhém kole došlo 1744 
připomínek. 

Městská část 211/1579 Připomínky vycházejí z praxe odborů ÚMČ k: BnV Vzato na vědomí. 
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Praha 11 P 
2. kolo 

Praha 11 při posuzování záměrů na využívání 
území a záměrů na novou 
výstavbu. Jedná se o tyto odbory - odbor 
územního rozvoje, odbor výstavby, odbor 
životního prostředí a odbor správy majetku, 
oddělení dopravy a silniční správní úřad. Při 
zpracování připomínek byl brán zřetel zejména 
na možný budoucí rozvoj území a na 
postavení městské 
části v procesech územního plánování a 
dalších procesech dle stavebního zákona. 

obecn
é 

Městská část 
Praha 11 

211/1629 
P 

2. kolo 

§69 - 78 
V typologických požadavcích jsou v návrhu 
uvedeny vybrané stavby (školské, 
zdravotnické, hospodářské, pro individuální 
rekreaci a reklamu). Požadavky na další typy 
speciálních staveb jsou uvedeny pouze na str. 
105 - 107 důvodové zprávy. Není jasné, proč 
v Předpisu některé stavby jsou a jiné ne, když 
pro všechny tyto stavby platí, že požadavky 
na ně jsou stanoveny zvláštními předpisy. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Požadavky jsou stanoveny na všechny druhy 
staveb. U některých jsou nad tento rámec 
stanoveny další požadavky a proto jsou uvedeny 
v této části. Řada druhů staveb, např. školské a 
zdravotnické jsou upraveny jinými předpisy, 
proto zde tyto požadavky nejsou duplikovány. 

Městská část 
Praha 11 

211/1583 
P 

2. kolo 

4) Bez použití důvodové zprávy jako metodiky 
jsou některá ustanovení v návrhu nejasná a 
nelze je chápat jednoznačně. Viz níže 
připomínky k jednotlivým ustanovením. Dále 
by 
z důvodu nejednoznačnosti výkladu bylo 
vhodné vypustit pojmy jako "zpravidla, a 
podobně, například" . 

k: 
obecn

é 
BnV 

Termíny "zpravidla" nebo "bude upřednostněno" 
ponechávají na správním uvážení, zda lze 
vzhledem k okolnostem splnění ustanovení 
vyžadovat. Využívá se v případech, kdy existuje 
silný veřejný zájem na splnění požadavku ve 
většině případů, nelze ale taxativně vyjmenovat 
situace, kdy jeho splnění nelze z objektivních 
důvodů po stavebníkovi vyžadovat. 

Městská část 
Praha 6 

206/1573 
P 

2. kolo 

KÚR navíc doporučuje aktualizovat stávající 
platné OTPP jako mezičlánek před cílovým 
řešením nových PSP v komplexní formě. 
 
Pro rozhodovací činnost stavebního úřadu by 
schválení návrhu PSP přineslo větší 
odpovědnost při nejednoznačném stanovení 
pravidel a tudíž i větší polemiku, zda 
posuzování projektů má transparentní 
charakter a dostatečně chrání zájmy všech 
zúčastněných stran povolovacího procesu. 

k: 
obecn

é 
N IPR postupuje podle rozhodnutí rady hl. m. 

Prahy. 

Městská část 
Praha 4 

204/1567 
P 

2. kolo 

Příloha je téměř stejně obsáhlá jako samotné 
nařízení. Některé požadavky jsou stanoveny 
přímo v nařízení, jiné naopak v příloze. 
Předpis se tak stává nepřehledným. 

k: 
obecn

é 
N 

V příloze jsou stanoveny ty požadavky, které 
svou detailností nebo formou (graf. vyjádření, 
tabulky) neodpovídají uspořádání textu nařízení 
členěné do jednotlivých ustanovení. 

Městská část 
Praha 6 

206/1570 
P 

2. kolo 

RMČ Praha 6 svým usnesením Č. 3013/14 ze 
dne 12.2.2014 (v příloze) nesouhlasí s 
předloženým návrhem nařízení Rady HMP, 
kterým se stanovuji obecné požadavky na 
využívání území a technické požadavky na 
stavby v hlavním městě Praze - návrh 
Pražských stavebních předpisů (PSP). 
 
Důvodem nesouhlasu je zejména skutečnost, 
že návrh Pražských stavebních předpisů není 
komplexním materiál, který bude obsahovat 
souhrn všech podstatných předpisů pro 
projektování i jejich posuzování. Předpis 
neobsahuje jasné vymezení své působnosti 
tak, aby byl dostatečně ochráněn veřejný 
zájem, ale přitom nebyl omezován soukromý 
zájem.  
 
Důvody nesouhlasu jsou dále popsány v 
důvodové zprávě přiloženého usnesení RMČ P6 
č.3013/14 ze dne -12.2.2014 a shrnuty v 
tučné části závěru důvodové zprávy. 

k: 
obecn

é 
N 

Vymezení působnosti je dáno zmocněním dle § 
194 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon)a je jasně 
specifikováno v předmětu úpravy. 
 
Předpis nemůže obsahovat souhrn všech 
pravidel pro projektování, neb ty jsou obsaženy 
v jiných právních předpisech. 

Městská část 
Praha - 
Klánovice 

241/1524 
P 

2. kolo 

Maximální výška hřebene 9,5m od upraveného 
terénu 

k: 
obecn

é 
BnV Mezi výškové hladiny byla zařazena ještě jedna 

nižší hladina pro tyto účely. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1469 
P 

2. kolo 

předpis by měl zejména řešit parametry 
jednotlivých staveb a doplňovat tak územní 
plán, který by měl řešit územní vazby. PSP 
tak, jak jsou napsány, se snaží plnit roli ÚPD 
(Metropolitní plán a případně územní studie), 
kterou vzhledem k absenci grafických příloh, 
definujících jednotlivá území, řešit nemohou. 
Odkazují se tedy opět na zatím neexistující 
ÚPD. Stávající územní plán pojmy z PSP nezná 
a nepoužívá. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Předmět úpravy PSP je definován v §1. 
Požadavky PSP je uplatní jak při přípravě ÚPD, 
tak při umisťování a povolování staveb. 
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Městská část 
Praha - 
Kunratice 

236/1467 
P 

2. kolo 

MČ žádá o stanovení minimálních výměr 
pozemků pro rodinné domy, pro izolované 
rodinné domy doporučuje výměru cca 800 m2 

k: 
obecn

é 
N 

Neakceptováno. Stanovení těchto požadavků je 
nad rámec obecného charakteru PSP, obvykle se 
stanovuje v územně plánovací dokumentaci. 
Požadavek nelze jednotně zavést na tak rozdílné 
území hl. m. Prahy. 

Městská část 
Praha - 
Běchovice 

232/1376 
P 

2. kolo 

3) Bez důvodové zprávy a v ní uvedených 
vysvětlení a grafických zobrazení jsou některá 
ustanovení PSP nejasná. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Právě z toho důvodu zpracovatel provádí text 
rozsáhlým odůvodněním. Současný předpis 
žádnou důvodovou zprávu nemá. 

Městská část 
Praha - 
Čakovice 

234/1426 
P 

2. kolo 

Původní vyhláška byla spíše stavebně 
technického směru, přičemž nový předpis více 
inklinuje k urbanismu jakožto takovému, bez 
detailnějších technických požadavků na 
stavby. Některé pojmy a definice jsou navíc 
velmi nekonkrétní a nejasné, což s sebou 
přináší větší prostor pro subjektivní 
posuzování projektantů, stavebníků a 
stavebních úřadů a tím pádem větší korupční 
riziko při projednávání jednotlivých návrhů 
stavebníků. 

k: 
obecn

é 
N 

Nekonkrétní připomínka. Nařízení stanovuje jak 
požadavky na využívání území, tak technické 
požadavky na stavby, at v rozsahu obdobném 
celostátní vyhlášce 268/2009 Sb. Nelze tedy 
souhlasit, že předpis se "detailnějšími 
technickými požadavky na stavby" nezabývá. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1502 
P 

2. kolo 

§ 56 - 65 některé § jen říkají, že to má být 
správně, ale nic konkrétně neurčují, spoléhají 
na jiné právní předpisy, citují normy (např. 
zábradlí) bez jasnější informace, který předpis 
je vlastně ten správný. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Pro stavební praxi existuje více souběžných 
předpisů, zákonů a vyhlášek, které jsou 
závazné, a které nelze v tomto nařízení 
duplikovat. V příloze jsou uvedeny konkrétní 
hodnoty, které je nutno splnit. Tato příloha 
nahrazuje indikativní odkazy na normy. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1498 
P 

2. kolo 

§ 39 – 43 jsou úplně obecné – opravdu je 
třeba je v PSP uvádět? Tyto paragrafy 
nepožadují splnění žádného konkrétního 
parametru. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Úvodní paragrafy vychází ze stávajících předpisů 
a kromě systematizace upravují skutečné 
základní požadavky na stavby. Text paragrafu 
40 a 41 navazuje na odkazy Eurokódů a jeho 
plnění je tak zásadní. Text bude ale ještě 
formálně upravován. 

Městská část 
Praha - 
Čakovice 

234/1425 
P 

2. kolo 

Je třeba určit, která území budou zpracována 
do stupně podrobné územně plánovací 
dokumentace a kdo bude rozhodovat v 
případě, že tato podrobná plánovací 
dokumentace nebude ani po schválení 
Metropolitního plánu k dispozici. 

k: 
obecn

é 
N 

Návrh nařízení není zmocněn k úpravě 
procesních náležitostí jednotlivých řízení. 
Pražské stavební předpisy jsou prováděcím 
předpisem ke stavebnímu zákonu a mohou 
pracovat pouze v rozsahu daného zmocnění. 

Městská část 
Praha - 
Čakovice 

234/1424 
P 

2. kolo 

Městské části, kterých se rozvoj a stav území 
především týká, nemají v současné době 
stanoveny dostatečné pravomoci, např. v 
rámci územního řízení není dotčená městská 
část jejím přirozeným a automatickým 
účastníkem. Jakožto účastník řízení má 
městská část totiž možnost vyjednávat se 
stavebníkem v rámci kompenzačních opatření 
a tvorbu potřebné občanské vybavenosti. 
Proto požadujeme aby nově navrhovaná 
vyhláška tuto skutečnost (účast MČ v ÚŘ) 
řešila, např. v části první, úvodní ustanovení 
nařízení. 

k: 
obecn

é 
N 

Návrh nařízení není zmocněn k úpravě 
procesních náležitostí jednotlivých řízení. 
Pražské stavební předpisy jsou prováděcím 
předpisem ke stavebnímu zákonu a mohou 
pracovat pouze v rozsahu daného zmocnění. 

Městská část 
Praha - Libuš 

233/1411 
P 

2. kolo 

Je nutné vyřešit předepsanou velikost RD tak, 
aby počet podlaží byl reálně max. suterén, 2 
nadzemní podlaží a podkroví (podkroví pouze 
jako jedno jediné podlaží). U chat použít 
přísnější normativy z variant, vzhledem k 
tomu, že se do chat lze přihlásit k trvalému 
pobytu. 

k: 
obecn

é 
BnV Definice RD zůstává dle stávající úpravy. 

Městská část 
Praha - 
Běchovice 

232/1374 
P 

2. kolo 

1) Překládaný text PSP je v některých 
otázkách neúplný, pro projekční praxi i 
kontrolní funkci stavebních úřadů obtížně 
použitelný. Některé pojmy jsou v rozporu se 
Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v 
platném znění – dále jen SZ (např. § 4 pojem 
„území transformační“ a SZ § 43 odst.1 pojem 
„plocha přestavby“, který je srozumitelnější). 

k: 
obecn

é 
BnV § 4 byl upraven. 

Městská část 
Praha 4 

204/1551 
P 

2. kolo 

Zachovat řešení dopravy v klidu dle 
současných podmínek OTTP 

k: 
obecn

é 
BnV 

Systém je upraven ve smyslu lepší přehlednosti, 
srozumitelnosti a omezení obcházení. Hodnoty 
pro výpočet byly upraveny. 

Městská část 
Praha 4 

204/1543 
P 

2. kolo 

Zachovat minimální odstupy mezi 
nemovitostmi, dle současných OTTP 

k: 
obecn

é 
BnV Stávající pravidla pro odstupy staveb jsou 

nahrazeny ustanoveními §§ 24 a 25. 

Městská část 
Praha - 
Klánovice 

241/1522 
P 

2. kolo 

Minimální velikost stavebního pozemku 1000 
m2 

k: 
obecn

é 
N 

Neakceptováno. Vymezení je v kompetenci 
územně plánovací dokumentace. Nelze stanovit 
tento požadavek paušálně pro celé území Prahy. 

Městská část 236/1468 MČ žádá, aby se PSP zabývaly povinností k: N Návrh nařízení je prováděcím předpisem 
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Praha - 
Kunratice 

P 
2. kolo 

zřizovat dostatečně kapacitní odstavná 
parkoviště u terminálů MHD 

obecn
é 

stavebního zákona a nemůže předepisovat 
obdobné požadavky nad jeho rámec.  

Městská část 
Praha - Libuš 

233/1414 
P 

2. kolo 

V oblasti akustiky preferujeme možnost 
dotčených samospráva orgánů vyžádat si 
odborné posouzení navržených zátěží, postupů 
a limitů. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Pražské stavební předpisy jsou prováděcím 
předpisem ke stavebnímu zákonu a mohou 
pracovat pouze v rozsahu daného zmocnění. 

Městská část 
Praha - Libuš 

233/1415 
P 

2. kolo 

U problematiky parkovacích stání je pro nás 
jako pro okrajovou MČ budoucí řešení 
parkovacích ploch i s ohledem na budoucí 
umístění několika stanic metra v dlouhodobém 
horizontu prioritou nastavení takových 
podmínek, aby byl zajištěn dostatečný počet 
parkovacích míst pro stávající rezidenty a 
zároveň i pro jejich návštěvy. Nové PSP 
včetně 
připravovaného Metropolitního plánu by tak 
měly vycházet z vysokého stupně reálné 
motorizace na území naší MČ. To se však týká 
celoměstsky i ostatních městských částí, které 
přímo navazují na Středočeský kraj a které 
jsou potencionálně ohroženy nárůstem 
dopravy. Současné OTPP nám situaci příliš 
neusnadňují a v návrhu PSP nevidíme výrazný 
posun k reálným potřebám okrajových 
městských částí. Již ve stávající blokové 
zástavbě v okrajových městských částech se 
ukazuje, že počty parkovacích míst jsou 
naprosto nedostatečné a ani nově budovaná 
parkovací místa v souvislosti s novou 
výstavbou nepostačují. Problémem je, že v 
době zmenšující se podlahové plochy nově 
budovaných bytů by pak mohlo na dva byty o 
HPP 50 m2 připadat jedno parkovací stání, 
když reálně mohou být takové byty obývány 
rodinami, kde mohou být 1 nebo 2 automobily 
v každé 
z nich. Důležitým faktorem je i kapacita 
stávající uliční sítě, která není schopna 
případně nově budovaná parkovací místa 
pojmout. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Požadavky byly navýšeny. 
 
Nicméně nelze brát za standard, že v bytě o 
35m2 (50m2 HPP) žije běžně rodina s 2 auty. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1508 
P 

2. kolo 
§ 79 – 82 neposuzujeme 

k: 
obecn

é 
BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha - 
Satalice 

226/1324 
P 

2. kolo 

celkově složitější výpočet (parkování), lepší by 
byl výpočet dle bytových jednotek, chybí stání 
pro invalidy. 

k: 
obecn

é 
N 

Neakceptováno. Výpočet je naopak jednodušší. 
Parkovací stání pro invalidy řeší jiný právní 
předpis (398/2009 Sb.). 

Městská část 
Praha - Vinoř 

225/1316 
P 

2. kolo 

Za městskou část Praha-Vinoř s textem 
Pražských stavebních předpisů zásadně 
nesouhlasím. Navrhované předpisy např. 
mimo jiné nedostatky neřeší a nezohledňují 
povinnost stavitele větších stavebních celků 
(např. nad 20 bytových jednotek) podílet se 
na vybudování potřebné infrastruktury 
(parkovací stání, komunikace, místa ve školce 
a škole,…). Tyto předpisy jsou krokem zpátky 
a podbízejí se developerům na úkor 
jednotlivých městských částí a jejich obyvatel. 

k: 
obecn

é 
N 

Požadavek finančně se podílet na výstavbě 
infrastruktury je sice správný, nicméně nelze 
upravit prováděcím předpisem ke stavebnímu 
zákonu. K tomuto není v §194 písm. e) 
stavebního zákona dané zmocnění. Povinnost 
podílet se na budování infrastruktury musí být 
dána jinou formou a to včetně způsobu výpočtu. 
De facto se jedná o způsob výběru daně. 

Městská část 
Praha 21 

221/1238 
P 

2. kolo 

Urbanistické řešení jednotlivých MČ by bylo 
vhodnější řešit zhotovením regulačních plánů 
a ne těmito obecnými celoměstskými 
předpisy. 

k: 
obecn

é 
N 

Neakceptováno. Aby mohly být zhotoveny 
plány, je k tomu zapotřebí definovat principy. 
Tak zásadní pojmy, jako je uliční a stavební čára 
a regulovaná výška budovy nejsou v právním 
řádu ČR nikde zakotveny. Bez nich nemůže 
žádný podrobnější plán existovat. Je zapotřebí, 
aby Praha měla jednotný soubor pravidel. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1301 
P 

2. kolo 

Dále chybí jakákoliv zmínka o reklamních 
zařízeních na sloupech veřejného osvětlení a 
podobných zařízeních. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Na tyto situace se uplatní vedle obecného §77 
zejména §82, případně §78 dle upravené verze 
nařízení po druhém kole projednání. 

Městská část 
Praha 15 

215/1080 
P 

2. kolo 

Provázanost na celostátní vyhlášku není 
žádná. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Návrh nařízení pro hl.město Prahu je zpracován 
jako prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu 
dle § 194 písm. e). 
 
Stavební zákon neurčuje žádným způsobem 
povinnost se jakkoli podobat vyhláškám MMR. 
 
Co se týče jejich podobnosti, vychází návrh 
nařízení ve své třetí části (stavební požadavky) 
právě z vyhlášky 268/2009. V důvodové zprávě 
jsou pak popsány případné odchylky mezi 
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oběma předpisy. Naopak část územní 
navrženého nařízení (nahrazující vyhlášku 
501/2006) více reflektuje specifické podmínky 
Prahy a je tak v některých ustanoveních odlišná. 

Městská část 
Praha - 
Koloděje 

227/1349 
P 

2. kolo 

Doporučuji přehodnotit obsáhlost a 
rozvolněnost některých ustanovení. Je cítit 
urbanistická popisnost, předpis by měl být 
striktní, jasný. Bude každodenním nástrojem 
stavebních úřadů a s tímto vědomím by měl 
být koncipován. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Stávající úprava pražské vyhlášky velmi 
nedostatečně řeší problematiku umísťování 
staveb a ta je přitom bezesporu tím 
nejdůležitějším nástrojem pro posuzování 
staveb. Je-li podána žádost o umístění stavby , 
tak stavební úřad musí rozhodnout. Největší 
potíže přitom stavebním úřadům působí 
odůvodnění rozhodnutí, protože jim vyhláška 
neposkytuje dostatečnou oporu. Z hlediska 
umístění staveb najdeme v textu pouze velmi 
obecný požadavek, aby stavba odpovídala 
urbanistickému a architektonickému charakteru 
prostředí, což je jistě správně, nicméně to říká 
velmi málo. Následné formulace o odstupech 
staveb přitom tento požadavek o kontextu 
přitom popírají. Dokonce dovolují uplatnit 
urbanistická hlediska pouze ve vybraných 
případech, přitom je zřejmé, že urbanistická 
hlediska, tedy princip nauky o stavbách měst, se 
musí uplatnit vždy a ve všech případech! Aby se 
velký problém i umísťováním staveb dal lépe 
řešit, navrhli jsme jej rozdělit a několik menších 
problémů. Tím bude větší šance dostat se k 
dobrému výsledku. V Pražských stavebních 
předpisech definujeme tři základní atributy: 
uliční čáru, stavební čáru a regulovanou výšku 
budovy. Tyto pojmy jsou běžné ve vyspělých 
zemích okolo nás a bývaly běžné i v Praze, než 
byly za socialismu vymazány. Tyto tři atributy 
určují základní parametry pro posouzení stavby 
a pro ověření vzájemných vztahů mezi 
budovami, které nevnímáme jako pouhé 
solitéry, ale vždy je bereme jako součást města. 
Do doby, než budou definovány přímo v 
územních a regulačních plánech, poskytneme 
stavebním úřadům jistou oporu v územně 
analytických podkladech, které se připravují 
koordinovaně s návrhem nařízení a všemi 
dokumenty Institutu plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy. Pro posouzení výškových hladin bude 
například k dispozici kompletní 3D model Prahy 
s vyznačením výšek říms jednotlivých budov 
vůči terénu. Dále budou k dispozici z terénních 
průzkumů data o počtu podlaží budov o průběhu 
uličních čar a mnohá další velmi užitečná data. 
Do doby vzniku podrobnější dokumentace tak 
bude stále rozhodnutí o kontextuálnosti stavby 
na stavebního úřadu stejně jako dnes, nicméně 
bude mít ke svému odůvodnění více 
relevantních a podstatných podkladů o stavu v 
území. Odstupy staveb jsou ponechány jako 
dříve v poměru 1:1, ale vztahují se pouze tam, 
kde mají smysl, tj. na okna obytných místností 
stávajících budov jako ochrana volného pohledu 
na oblohu. Nově je navíc zaveden požadavek 
povinného odstupu od hranice pozemku a to pro 
případy, kdy stavby mezi sebou vytvářejí volný 
prostor. Pevně věříme, že zavedením doposud 
chybějícího jednotného slovníku a 
urbanistických parametrů se bude město lépe 
vyvíjet jako jeden organismus a nikoli jako 
náhodný shluk budov. 

Městská část 
Praha 4 

204/1569 
P 

2. kolo 

Předpis si klade za cíl vytvořit provázaný a 
ucelený systém spolu s připravovaným 
Metropolitním územním plánem hl. m. Prahy. 
Přestože je zatím nejasné, co bude tento 
územní plán obsahovat, předpis již s 
některými neexistujícími skutečnostmi počítá. 
„Pražské stavební předpisy“ proto nelze 
schválit a vydat bez současného schválení 
Metropolitního územního plánu hl.m. Prahy. 

k: 
obecn

é 
N 

Text předpisu je navržen tak, aby byl v souladu 
jak se stávajícím územním plánem, tak s 
připravovaným Metropolitním plánem. Je 
pravda, že některé nové prvky prostorové 
regulace najdou své plné uplatnění až v novém 
plánu, nicméně již před jeho platností je bude 
možné využít pro posuzování staveb. Tradiční 
urbanistické nástroje, jako je např. uliční a 
stavební čára, stávající předpis vůbec nezná a 
přitom je lze pro posouzení souladu stavby s 
charakterem území využít již dnes. Nový předpis 
dává daleko přesnější pravidla pro umístění 
staveb. To, že text předpisu vzniká v souladu s 
připravovaným Metropolitním a strategickým 
plánem a že je koordinován s činností Kanceláře 
veřejného prostoru v rámci jednotného 
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systému, je naopak výhodou a nikterak 
nezabraňuje, aby předpis vešel v platnost dříve. 
Jak současný platný územní plán, tak nově 
připravované práce, jsou vzájemně 
koordinovány na stejném místě a tím je Institut 
plánování a rozvoje. Vzájemná koordinace 
zabraňuje tomu, aby mezi stavebním předpisem 
a územním plánem byly vzájemné rozpory, 
které současně platné dokumenty obsahují.  
 
V části územních požadavků stanovuje předpis 
obecné zásady uspořádání území (hlava I), tedy 
pravidla, která se uplatní při zpracování územně 
plánovacích dokumentací (tedy především 
Metropolitního plánu). Jde o standardní součást 
stavební legislativy – obdobně je uspořádána i 
vyhláška 501/2006 Sb., která (spolu s 
vyhláškou 268/2009 Sb.) tvoří celostátní 
obdobu připravovanému předpisu. Fakt, že 
stávající předpis tuto část neobsahuje, je 
legislativní dluh – Praha na základě stavebního 
zákona tyto pravidla stanovit může a musí. 
Zavedení vybraných pojmů a nástrojů navíc 
umožní základní míru standardizace dílčích 
plánů, které by měly postupně vznikat v 
návaznosti na plán Metropolitní. Díky jednotným 
pravidlům budou tyto hovořit stejným jazykem 
a budou tak srozumitelnější pro rozhodování o 
umisťování jednotlivých staveb.  
 
Od vydání stávajícího předpisu v roce 1999 
došlo také ke značné proměně související 
legislativy. Největší změnou bylo přijetí nového 
stavebního zákona v roce 2006 včetně dalších 
změn, zejména v roce 2012. Dále byly vydány 
nové vyhlášky, které upravují celé části 
dosavadního předpisu a s některými 
ustanoveními jsou v rozporu nebo se 
předmětem úpravy překrývají. Se všemi těmito 
novými skutečnostmi se návrh nového předpisu 
vypořádal. Z těchto důvodů není možné ani 
vhodné čekat až na schválení Metropolitního 
plánu. 

Městská část 
Praha 2 

202/587 
P 

2. kolo 

1.4. V této situaci je nanejvýše nestandardní 
úvaha o platnosti tohoto předpisu bez 
součinnosti nové a schválené územně 
plánovací dokumentace (minimálně 
metropolitního územního plánu), na kterou se 
předložené nařízení v nejdůležitějších pasážích 
k využití území a umísťování staveb odvolává. 
Paradoxně ale schválení tohoto nařízení je 
třeba, aby právě nově vznikající územní plán 
mohl být projednán a schválen, neboť v 
současnosti není v souladu ani s platnou vyhl. 
č. 500/2006 Sb., která upravuje obsah 
příslušných dokumentů na úseku územního 
plánování, tak ani s vyhláškou 501/2006 Sb. o 
obecných požadavcích na využívání území. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Přestože je navrhovaný předpis provázán s 
územně plánovací dokumentací, byl záměrně 
formulován tak, aby též do okamžiku jejího 
vydání představoval zcela funkční právní 
úpravu. Metropolitní plán musí být s Pražskými 
stavebními předpisy v souladu a proto je jejich 
vydání v dostatečném předstihu nutné. 

Městská část 
Praha - 
Slivenec 

230/1354 
P 

2. kolo 

Městská část Praha – Slivenec hodnotí nové 
PSP v zásadě pozitivně. Největším přínosem je 
podle nás velký důraz na veřejná prostranství. 
Přínosem je i přesnější vymezení některých 
pojmů, které činily v praxi potíže. Zároveň 
mají nové předpisy i nemalá rizika. Tím 
nejvážnějším je jejich vágnost a možnost 
udělovat téměř všude výjimky, aniž je jasné, 
kdo bude výjimky udělovat a za jakých 
podmínek. Pokud půjde jen o libovůli 
stavebních úřadů, pak zde vidíme obrovské 
korupční příležitosti a možnosti značného 
zneužívání. Chápeme, že jsou tyto předpisy 
moderní a inspirované západní Evropou. 
Nicméně si myslíme, že naše společnost není 
na toto nastavení ještě zralá. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Stávající úprava pražské vyhlášky velmi 
nedostatečně řeší problematiku umísťování 
staveb a ta je přitom bezesporu tím 
nejdůležitějším nástrojem pro posuzování 
staveb. Je-li podána žádost o umístění stavby , 
tak stavební úřad musí rozhodnout. Největší 
potíže přitom stavebním úřadům působí 
odůvodnění rozhodnutí, protože jim vyhláška 
neposkytuje dostatečnou oporu. Z hlediska 
umístění staveb najdeme v textu pouze velmi 
obecný požadavek, aby stavba odpovídala 
urbanistickému a architektonickému charakteru 
prostředí, což je jistě správně, nicméně to říká 
velmi málo. Následné formulace o odstupech 
staveb přitom tento požadavek o kontextu 
přitom popírají. Dokonce dovolují uplatnit 
urbanistická hlediska pouze ve vybraných 
případech, přitom je zřejmé, že urbanistická 
hlediska, tedy princip nauky o stavbách měst, se 
musí uplatnit vždy a ve všech případech! Aby se 
velký problém i umísťováním staveb dal lépe 
řešit, navrhli jsme jej rozdělit a několik menších 
problémů. Tím bude větší šance dostat se k 
dobrému výsledku. V Pražských stavebních 
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předpisech definujeme tři základní atributy: 
uliční čáru, stavební čáru a regulovanou výšku 
budovy. Tyto pojmy jsou běžné ve vyspělých 
zemích okolo nás a bývaly běžné i v Praze, než 
byly za socialismu vymazány. Tyto tři atributy 
určují základní parametry pro posouzení stavby 
a pro ověření vzájemných vztahů mezi 
budovami, které nevnímáme jako pouhé 
solitéry, ale vždy je bereme jako součást města. 
Do doby, než budou definovány přímo v 
územních a regulačních plánech, poskytneme 
stavebním úřadům jistou oporu v územně 
analytických podkladech, které se připravují 
koordinovaně s návrhem nařízení a všemi 
dokumenty Institutu plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy. Pro posouzení výškových hladin bude 
například k dispozici kompletní 3D model Prahy 
s vyznačením výšek říms jednotlivých budov 
vůči terénu. Dále budou k dispozici z terénních 
průzkumů data o počtu podlaží budov o průběhu 
uličních čar a mnohá další velmi užitečná data. 
Do doby vzniku podrobnější dokumentace tak 
bude stále rozhodnutí o kontextuálnosti stavby 
na stavebního úřadu stejně jako dnes, nicméně 
bude mít ke svému odůvodnění více 
relevantních a podstatných podkladů o stavu v 
území. Odstupy staveb jsou ponechány jako 
dříve v poměru 1:1, ale vztahují se pouze tam, 
kde mají smysl, tj. na okna obytných místností 
stávajících budov jako ochrana volného pohledu 
na oblohu. Nově je navíc zaveden požadavek 
povinného odstupu od hranice pozemku a to pro 
případy, kdy stavby mezi sebou vytvářejí volný 
prostor. Pevně věříme, že zavedením doposud 
chybějícího jednotného slovníku a 
urbanistických parametrů se bude město lépe 
vyvíjet jako jeden organismus a nikoli jako 
náhodný shluk budov. 

Městská část 
Praha 19 

219/1190 
P 

2. kolo 

28. v předpise není uveden požadavek na % 
zastavění pozemku rodinného domu (dnes 30, 
resp. 50%). To tedy znamená, že lze zastavět 
i celý? 

k: 
obecn

é 
BnV 

Zastavěnost pozemků je parametr, který se 
mění s ohledem na charakter zástavby, a to 
velmi významně. Od až stoprocentní 
zastavěnosti v centrální části města po nízkou 
zastavěnost ve specifických oblastech vilového 
charakteru s rozlehlými pozemky. Nelze 
paušálně stanovit jednu hodnotu pro celé 
správní území města. 
 
Text stavebních předpisů stanovuje obecná 
pravidla pro výstavbu a v žádném případě 
neurčuje, na jakém místě se má co postavit. 
Konkrétní využití ploch je stanovené v územním 
plánu. V novém Metropolitním plánu se navíc 
připravuje důsledná ochrana nezastavitelného 
území a veřejných prostranství. Toto 
nepochopení zřejmě pramení z deklarovaného 
obecného požadavku na hospodárné využití 
území, které ale není žádnou novinkou 
Pražských stavebních předpisů. Požadavek na 
hospodárnost při využívání území je zakotven 
přímo ve stavebním zákoně. Podrobněji jej 
rozvíjí Politika územního rozvoje ČR jako jednu z 
republikových priorit územního plánování pro 
zajištění trvalé udržitelnosti území. V kapitole 2 
se přímo uvádí: „Cílem je účelné využívání a 
uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné 
rozpočty na dopravu a energie, které koordinací 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území 
omezuje negativní důsledky suburbanizace pro 
udržitelný rozvoj území.“ A proto „ochrana 
nezastavěného území a podpora přestaveb, 
revitalizací a sanace území“ je naopak 
nástrojem pro rozvoj parků a ploch pro rekreaci. 
Kompaktní forma zástavby šetří volnou krajinu. 
Neustálé rozpínání města a zábor zemědělských 
a lesních půd musí být přibrzděn. 

Městská část 
Praha - 
Koloděje 

227/1350 
P 

2. kolo 

V případě platnosti tohoto dokumentu před 
schválením nové ÚPD vyššího typu nutná 
důsledná revize textu a sladění s platným ÚP. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Text předpisu je navržen tak, aby byl v souladu 
jak se stávajícím územním plánem, tak s 
připravovaným Metropolitním plánem. Je 
pravda, že některé nové prvky prostorové 
regulace najdou své plné uplatnění až v novém 
plánu, nicméně již před jeho platností je bude 



Příloha č. 2 k důvodové zprávě 
 

Pražské stavební předpisy – Příloha č. 2 důvodové zprávy / str. 114 

možné využít pro posuzování staveb. Tradiční 
urbanistické nástroje, jako je např. uliční a 
stavební čára, stávající předpis vůbec nezná a 
přitom je lze pro posouzení souladu stavby s 
charakterem území využít již dnes. Nový předpis 
dává daleko přesnější pravidla pro umístění 
staveb. To, že text předpisu vzniká v souladu s 
připravovaným Metropolitním a strategickým 
plánem a že je koordinován s činností Kanceláře 
veřejného prostoru v rámci jednotného 
systému, je naopak výhodou a nikterak 
nezabraňuje, aby předpis vešel v platnost dříve. 
Jak současný platný územní plán, tak nově 
připravované práce, jsou vzájemně 
koordinovány na stejném místě a tím je Institut 
plánování a rozvoje. Vzájemná koordinace 
zabraňuje tomu, aby mezi stavebním předpisem 
a územním plánem byly vzájemné rozpory, 
které současně platné dokumenty obsahují.  
 
V části územních požadavků stanovuje předpis 
obecné zásady uspořádání území (hlava I), tedy 
pravidla, která se uplatní při zpracování územně 
plánovacích dokumentací (tedy především 
Metropolitního plánu). Jde o standardní součást 
stavební legislativy – obdobně je uspořádána i 
vyhláška 501/2006 Sb., která (spolu s 
vyhláškou 268/2009 Sb.) tvoří celostátní 
obdobu připravovanému předpisu. Fakt, že 
stávající předpis tuto část neobsahuje, je 
legislativní dluh – Praha na základě stavebního 
zákona tyto pravidla stanovit může a musí. 
Zavedení vybraných pojmů a nástrojů navíc 
umožní základní míru standardizace dílčích 
plánů, které by měly postupně vznikat v 
návaznosti na plán Metropolitní. Díky jednotným 
pravidlům budou tyto hovořit stejným jazykem 
a budou tak srozumitelnější pro rozhodování o 
umisťování jednotlivých staveb.  
 
Od vydání stávajícího předpisu v roce 1999 
došlo také ke značné proměně související 
legislativy. Největší změnou bylo přijetí nového 
stavebního zákona v roce 2006 včetně dalších 
změn, zejména v roce 2012. Dále byly vydány 
nové vyhlášky, které upravují celé části 
dosavadního předpisu a s některými 
ustanoveními jsou v rozporu nebo se 
předmětem úpravy překrývají. Se všemi těmito 
novými skutečnostmi se návrh nového předpisu 
vypořádal. Z těchto důvodů není možné ani 
vhodné čekat až na schválení Metropolitního 
plánu. 

Městská část 
Praha 10 

210/1031 
P 

2. kolo 

Dle našeho názoru by mělo být zákony a 
vyhláškami co nejjednodušeji regulováno jen 
to, co bude poté fungovat, co lze bez 
problémů zkontrolovat a vynutit. Pokud už 
jsou regulovány tytéž věci souběžně hned 
několika typy různých předpisů a norem, měly 
by být vzájemně v souladu. Výše uvedený 
návrh PSP je nepřehledný s nejasnou regulací 
územně technických a stavebně technických 
limitů výstavby v hl. m. Praze, pro stavební 
úřad představuje velmi časově náročnou 
kontrolu jednotlivých ustanovení navržených 
předpisů. 

k: 
obecn

é 
BnV Nekonkrétní připomínka. 

Městská část 
Praha 1 

201/546 
ZP 

2. kolo 

5) Řada formulací v návrhu PSP je 
deklaratorních, což by v případě jejich 
schválení vedlo enormnímu zatížení na ty, 
kdož budou nové předpisu vykládat a 
aplikovat. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Užití deklaratorních formulací zejména v části 
druhé, hlava I (obecné zásady uspořádání 
území) souvisí s formulací zákonného zmocnění 
ve stavebním zákoně. Navrhovaný předpis 
nemůže přímo stanovit požadavky na obsah 
územně plánovací dokumentace, nýbrž jen 
požadavky na využívání území. To je však bez 
současného stanovení obsahu ÚPD velmi 
obtížné, jelikož popis využití území je stanoven 
právě pro účel pořízení ÚPD. Navrhovatel tedy 
zvolil cestu popisu území, z něhož zpracovatel a 
pořizovatel ÚPD musí při formulaci regulativů 
vycházet. V dalších hlavách se deklaratorní 
ustanovení objevují vždy za obdobných 
okolností - tedy pokud popisují využití území pro 
účely zpracování ÚPD.  
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Zátěže stavebních úřadů v územním a 
stavebním řízení tedy není třeba se obávat. 

Městská část 
Praha - 
Běchovice 

232/1377 
P 

2. kolo 

4) Ustanovení §25, §45, §52 jednoznačně 
generalizují zhoršení parametrů pobytových 
místností a degradují tak jejich kvalitu. Ze 
stavu víceméně výjimečného, posuzovaného 
případ od případu se stává „obecný“ standard, 
který dalšími výjimkami může být posouván 
ještě dále. 

k: 
obecn

é 
N 

Neakceptováno. Z hlediska požadavků na 
místnosti nedochází k žádné degradaci. 
 
Kvalita bydlení je závislá na kvalitě prostředí 
jako celku, především ve vazbě na veřejná 
prostranství. Důraz na tuto kvalitu se prolíná 
celým textem jak nastavením standardu 
veřejných prostranství, tak zavedením jasných 
pravidel pro vztah zástavby ulic či náměstí. 
Veřejná prostranství poskytují prostor pro 
fyzický mezilidský kontakt a měla by být tomu 
odpovídajícím způsobem upravena. Tomu budou 
napomáhat ustanovení o povinném prostoru pro 
stromy ve větších ulicích, požadavky na přízemí 
budov a řada dalších pravidel. Oproti 
dosavadnímu předpisu návrh rozpracovává a 
doplňuje zejména vztahy urbanistické, které 
byly doposud opomíjeny. Budovy by neměly být 
pouhými solitéry, jako je tomu například na 
panelových sídlištích, ale měly by spoluvytvářet 
obraz města. Do Pražských stavebních předpisů 
se vracejí tradiční instrumenty plánování města, 
jako je např. uliční nebo stavební čára. Předpis 
navazuje na tradiční hodnoty, jaké byly v hl. m. 
Praze sepsány ve stavebních řádech za první 
republiky a ve starších vydáních. Obnovení 
klasického instrumentu ulice ovšem neznamená 
kompaktní zástavbu jako např. na Vinohradech 
pro celé správní území města. Prvorepubliková 
Ořechovka nebo Hanspaulka jsou krásnou 
ukázkou dobrého uličního systému v 
nízkopodlažní zástavbě. Míru intenzity využití 
území na konkrétním místě Pražské stavební 
předpisy nestanoví. Tato hodnota je a bude 
určena územním nebo regulačním plánem. 
 
Předpis ale nezapomíná ani na dílčí parametry 
vztažené k jednotlivým bytovým jednotkám. 
Proto zároveň pracuje s regulativy sloužící k 
ochraně stávajících staveb před nepřiměřeným 
omezením ze strany novostaveb. Lze jmenovat 
tzv. odstupový úhel, který chrání volný prostor 
před okny obytných místností, nebo podrobná 
pravidla pro vztah staveb a sousedních 
pozemků. Jde z části o optimalizaci stávajících 
regulativů a z části o využití fungujících a 
prověřených nástrojů z okolních evropských 
měst. 

Městská část 
Praha 21 

221/1233 
P 

2. kolo 

Návrh nových Pražských stavebních předpisů 
musíme bohužel odmítnout jako celek a to 
zejména s ohledem na níže uvedené důvody 

k: 
obecn

é 
N 

Neakceptováno. Nekonkrétní připomínka. 

Městská část 
Praha 2 

202/588 
P 

2. kolo 

1.5. Rozhodování stavebních úřadů bez 
relevantních podkladů, na které se text 
nařízení odvolává, by takto bylo značně 
nepředvídatelným a obtížným správním 
procesem, který zejména v převážně 
stabilizovaném správním území naší centrální 
městské části může způsobit nepřiměřené a 
nežádoucí zahušťování zástavby obtížně 
regulovatelnými záměry investorů, což 
zejména v rezidenčním území Vinohrad 
považujeme za nebezpečný experiment. Bez 
účinných, jasných a schválených regulací, 
právně a výkladově kompatibilních s 
navrhovaným nařízením, nelze očekávat 
kvalitní a předvídatelné rozhodování na půdě 
stavebních úřadů. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Návrh obsahuje pro rozhodování stavebních 
úřadů více instrumentů, než stávající předpis.  
 
Stávající úprava pražské vyhlášky velmi 
nedostatečně řeší problematiku umísťování 
staveb a ta je přitom bezesporu tím 
nejdůležitějším nástrojem pro posuzování 
staveb. Je-li podána žádost o umístění stavby , 
tak stavební úřad musí rozhodnout. Největší 
potíže přitom stavebním úřadům působí 
odůvodnění rozhodnutí, protože jim vyhláška 
neposkytuje dostatečnou oporu. Z hlediska 
umístění staveb najdeme v textu pouze velmi 
obecný požadavek, aby stavba odpovídala 
urbanistickému a architektonickému charakteru 
prostředí, což je jistě správně, nicméně to říká 
velmi málo. Následné formulace o odstupech 
staveb přitom tento požadavek o kontextu 
přitom popírají. Dokonce dovolují uplatnit 
urbanistická hlediska pouze ve vybraných 
případech, přitom je zřejmé, že urbanistická 
hlediska, tedy princip nauky o stavbách měst, se 
musí uplatnit vždy a ve všech případech! Aby se 
velký problém i umísťováním staveb dal lépe 
řešit, navrhli jsme jej rozdělit a několik menších 
problémů. Tím bude větší šance dostat se k 
dobrému výsledku. V Pražských stavebních 
předpisech definujeme tři základní atributy: 
uliční čáru, stavební čáru a regulovanou výšku 
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budovy. Tyto pojmy jsou běžné ve vyspělých 
zemích okolo nás a bývaly běžné i v Praze, než 
byly za socialismu vymazány. Tyto tři atributy 
určují základní parametry pro posouzení stavby 
a pro ověření vzájemných vztahů mezi 
budovami, které nevnímáme jako pouhé 
solitéry, ale vždy je bereme jako součást města. 
Do doby, než budou definovány přímo v 
územních a regulačních plánech, poskytneme 
stavebním úřadům jistou oporu v územně 
analytických podkladech, které se připravují 
koordinovaně s návrhem nařízení a všemi 
dokumenty Institutu plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy. Pro posouzení výškových hladin bude 
například k dispozici kompletní 3D model Prahy 
s vyznačením výšek říms jednotlivých budov 
vůči terénu. Dále budou k dispozici z terénních 
průzkumů data o počtu podlaží budov o průběhu 
uličních čar a mnohá další velmi užitečná data. 
Do doby vzniku podrobnější dokumentace tak 
bude stále rozhodnutí o kontextuálnosti stavby 
na stavebního úřadu stejně jako dnes, nicméně 
bude mít ke svému odůvodnění více 
relevantních a podstatných podkladů o stavu v 
území. Odstupy staveb jsou ponechány jako 
dříve v poměru 1:1, ale vztahují se pouze tam, 
kde mají smysl, tj. na okna obytných místností 
stávajících budov jako ochrana volného pohledu 
na oblohu. Nově je navíc zaveden požadavek 
povinného odstupu od hranice pozemku a to pro 
případy, kdy stavby mezi sebou vytvářejí volný 
prostor. Pevně věříme, že zavedením doposud 
chybějícího jednotného slovníku a 
urbanistických parametrů se bude město lépe 
vyvíjet jako jeden organismus a nikoli jako 
náhodný shluk budov. 

Městská část 
Praha 18 

218/1115 
P 

2. kolo 

Z návrhu PSP a novely zákona č. 114 o 
ochraně přírody a krajiny lze dovodit, že bude 
potlačena ochrana soukromé zeleně a důraz 
bude kladen především na zachování veřejné 
zeleně - důsledky potom budou významné jak 
už se to i dnes děje 

k: 
obecn

é 
BnV 

Předpis nově klade důraz na kvalitu veřejných 
prostranství včetně např. stromořadí. Ve vztahu 
k soukromé zeleni nedochází oproti stávající 
úpravě k významnějším změnám. Pražské 
stavební předpisy musí respektovat legislativní 
kontext daný předpisy vyšší právní síly, včetně 
zákona o ochranně přírody a krajiny. 
 
Text stavebních předpisů stanovuje obecná 
pravidla pro výstavbu a v žádném případě 
neurčuje, na jakém místě se má co postavit a už 
vůbec ne, že se má snížit počet parků. Konkrétní 
využití ploch je stanovené v územním plánu. V 
novém Metropolitním plánu se navíc připravuje 
důsledná ochrana nezastavitelného území a 
veřejných prostranství. Toto nepochopení 
zřejmě pramení z deklarovaného obecného 
požadavku na hospodárné využití území, které 
ale není žádnou novinkou Pražských stavebních 
předpisů. Požadavek na hospodárnost při 
využívání území je zakotven přímo ve stavebním 
zákoně. Podrobněji jej rozvíjí Politika územního 
rozvoje ČR jako jednu z republikových priorit 
územního plánování pro zajištění trvalé 
udržitelnosti území. V kapitole 2 se přímo uvádí: 
„Cílem je účelné využívání a uspořádání území 
úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na 
dopravu a energie, které koordinací veřejných a 
soukromých zájmů na rozvoji území omezuje 
negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný 
rozvoj území.“ A proto „ochrana nezastavěného 
území a podpora přestaveb, revitalizací a sanace 
území“ je naopak nástrojem pro rozvoj parků a 
ploch pro rekreaci. Kompaktní forma zástavby 
šetří volnou krajinu. Neustálé rozpínání města a 
zábor zemědělských a lesních půd musí být 
přibrzděn. 
 
Stávající předpis vůbec neřeší kvalitu veřejných 
prostranství a požadavky uvádí pouze 
nekonkrétně tak, že se "odstavné a parkovací 
plochy pro větší počet vozidel doplňují vhodnou 
zelení, zejména stromy". To je vše o stromech. 
Nový předpis jde mnohem dále a vyžaduje 
stromořadí na městských třídách a významných 
ulicích, u povrchových parkovišť uvádí konkrétní 
požadavek 1 stromu na každých 8 stání a 
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konečně zavádí tzv. výsadbový prostor pro 
stromy, který bude nutné vynechat volný pro 
případnou budoucí výsadbu. V současné době 
jsou to právě sítě technické infrastruktury, které 
podstatnou měrou omezují výsadbu stromořadí. 
Nově je vznesen požadavek, aby se umístily tak, 
aby bylo možné stromořadí vysadit. Povinné 
odstupové vzdálenosti sítí od stromů nejsou 
žádnou novinkou. Novinkou je pouze to, že jsou 
v Pražských stavebních předpisech vloženy 
přímo do přílohy. Nově je zavedena možnost 
snížit odstup za předpokladu použití technických 
opatření. Nový návrh oproti současnému 
výrazným způsobem podporuje výsadbu stromů 
a tvrzení, že je omezuje, je nesmyslné a 
zavádějící. 

Městská část 
Praha 2 

202/623 
P 

2. kolo 

MČ Praha 2 konstatuje, že předložený návrh 
nařízení Pražských stavebních předpisů je 
vzhledem k rozšíření okruhu působnosti do 
oblasti územního plánování, pro kterou dosud 
platily jen celostátní předpisy a vzhledem k 
rozsahu věcných změn, riskantním, 
neprověřeným a nedostatečně dopracovaným 
krokem. Navržené nařízení může přinést na 
první pohled netušené problémy s širokým 
dopadem do organizmu hlavního města. Návrh 
má natolik úzkou vazbu k metropolitnímu 
územnímu plánu a k podrobnější územně 
plánovací dokumentaci (pro dotčené území 
hlavního města dosud neexistující), že bez 
jejich dopracování a schválení jeden bez 
druhého způsobí v umísťování a povolování 
staveb správně a legislativně obtížně 
obhajitelnou situaci. To považujeme za 
nepřijatelné jak pro veřejnost, tak pro výkon 
státní správy na úseku stavebních úřadů, 
stejně jako pro výkon samosprávy dotčeného 
území. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Text předpisu je navržen tak, aby byl v souladu 
jak se stávajícím územním plánem, tak s 
připravovaným Metropolitním plánem. Je 
pravda, že některé nové prvky prostorové 
regulace najdou své plné uplatnění až v novém 
plánu, nicméně již před jeho platností je bude 
možné využít pro posuzování staveb. Tradiční 
urbanistické nástroje, jako je např. uliční a 
stavební čára, stávající předpis vůbec nezná a 
přitom je lze pro posouzení souladu stavby s 
charakterem území využít již dnes. Nový předpis 
dává daleko přesnější pravidla pro umístění 
staveb. To, že text předpisu vzniká v souladu s 
připravovaným Metropolitním a strategickým 
plánem a že je koordinován s činností Kanceláře 
veřejného prostoru v rámci jednotného 
systému, je naopak výhodou a nikterak 
nezabraňuje, aby předpis vešel v platnost dříve. 
Jak současný platný územní plán, tak nově 
připravované práce, jsou vzájemně 
koordinovány na stejném místě a tím je Institut 
plánování a rozvoje. Vzájemná koordinace 
zabraňuje tomu, aby mezi stavebním předpisem 
a územním plánem byly vzájemné rozpory, 
které současně platné dokumenty obsahují.  
 
V části územních požadavků stanovuje předpis 
obecné zásady uspořádání území (hlava I), tedy 
pravidla, která se uplatní při zpracování územně 
plánovacích dokumentací (tedy především 
Metropolitního plánu). Jde o standardní součást 
stavební legislativy – obdobně je uspořádána i 
vyhláška 501/2006 Sb., která (spolu s 
vyhláškou 268/2009 Sb.) tvoří celostátní 
obdobu připravovanému předpisu. Fakt, že 
stávající předpis tuto část neobsahuje, je 
legislativní dluh – Praha na základě stavebního 
zákona tyto pravidla stanovit může a musí. 
Zavedení vybraných pojmů a nástrojů navíc 
umožní základní míru standardizace dílčích 
plánů, které by měly postupně vznikat v 
návaznosti na plán Metropolitní. Díky jednotným 
pravidlům budou tyto hovořit stejným jazykem 
a budou tak srozumitelnější pro rozhodování o 
umisťování jednotlivých staveb.  
 
Od vydání stávajícího předpisu v roce 1999 
došlo také ke značné proměně související 
legislativy. Největší změnou bylo přijetí nového 
stavebního zákona v roce 2006 včetně dalších 
změn, zejména v roce 2012. Dále byly vydány 
nové vyhlášky, které upravují celé části 
dosavadního předpisu a s některými 
ustanoveními jsou v rozporu nebo se 
předmětem úpravy překrývají. Se všemi těmito 
novými skutečnostmi se návrh nového předpisu 
vypořádal. Z těchto důvodů není možné ani 
vhodné čekat až na schválení Metropolitního 
plánu. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1259 
P 

2. kolo 

Celkově nám připadá tento návrh jako velmi 
nedokonalý a v mnohém horší než původní 
vyhl.č.26/1999 Sb. Zjednodušeně by bylo 
možné ho kvalifikovat jako předpis, podle 
něhož se 
postaví vše a nebo naopak vůbec nic. 
 

k: 
obecn

é 
BnV 

Nekonkrétní připomínka. 
 
Stávající úprava pražské vyhlášky velmi 
nedostatečně řeší problematiku umísťování 
staveb a ta je přitom bezesporu tím 
nejdůležitějším nástrojem pro posuzování 
staveb. Je-li podána žádost o umístění stavby , 



Příloha č. 2 k důvodové zprávě 
 

Pražské stavební předpisy – Příloha č. 2 důvodové zprávy / str. 118 

Mnoho paragrafů je na jednu stranu zbytečně 
popisných a na stranu druhou přespříliš 
obecně postavených. Zcela chybí mnohdy 
odkaz na ČSN (např. komíny, výtahy). 

tak stavební úřad musí rozhodnout. Největší 
potíže přitom stavebním úřadům působí 
odůvodnění rozhodnutí, protože jim vyhláška 
neposkytuje dostatečnou oporu. Z hlediska 
umístění staveb najdeme v textu pouze velmi 
obecný požadavek, aby stavba odpovídala 
urbanistickému a architektonickému charakteru 
prostředí, což je jistě správně, nicméně to říká 
velmi málo. Následné formulace o odstupech 
staveb přitom tento požadavek o kontextu 
přitom popírají. Dokonce dovolují uplatnit 
urbanistická hlediska pouze ve vybraných 
případech, přitom je zřejmé, že urbanistická 
hlediska, tedy princip nauky o stavbách měst, se 
musí uplatnit vždy a ve všech případech! Aby se 
velký problém i umísťováním staveb dal lépe 
řešit, navrhli jsme jej rozdělit a několik menších 
problémů. Tím bude větší šance dostat se k 
dobrému výsledku. V Pražských stavebních 
předpisech definujeme tři základní atributy: 
uliční čáru, stavební čáru a regulovanou výšku 
budovy. Tyto pojmy jsou běžné ve vyspělých 
zemích okolo nás a bývaly běžné i v Praze, než 
byly za socialismu vymazány. Tyto tři atributy 
určují základní parametry pro posouzení stavby 
a pro ověření vzájemných vztahů mezi 
budovami, které nevnímáme jako pouhé 
solitéry, ale vždy je bereme jako součást města. 
Do doby, než budou definovány přímo v 
územních a regulačních plánech, poskytneme 
stavebním úřadům jistou oporu v územně 
analytických podkladech, které se připravují 
koordinovaně s návrhem nařízení a všemi 
dokumenty Institutu plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy. Pro posouzení výškových hladin bude 
například k dispozici kompletní 3D model Prahy 
s vyznačením výšek říms jednotlivých budov 
vůči terénu. Dále budou k dispozici z terénních 
průzkumů data o počtu podlaží budov o průběhu 
uličních čar a mnohá další velmi užitečná data. 
Do doby vzniku podrobnější dokumentace tak 
bude stále rozhodnutí o kontextuálnosti stavby 
na stavebního úřadu stejně jako dnes, nicméně 
bude mít ke svému odůvodnění více 
relevantních a podstatných podkladů o stavu v 
území. Odstupy staveb jsou ponechány jako 
dříve v poměru 1:1, ale vztahují se pouze tam, 
kde mají smysl, tj. na okna obytných místností 
stávajících budov jako ochrana volného pohledu 
na oblohu. Nově je navíc zaveden požadavek 
povinného odstupu od hranice pozemku a to pro 
případy, kdy stavby mezi sebou vytvářejí volný 
prostor. Pevně věříme, že zavedením doposud 
chybějícího jednotného slovníku a 
urbanistických parametrů se bude město lépe 
vyvíjet jako jeden organismus a nikoli jako 
náhodný shluk budov. 

Městská část 
Praha - Dubeč 

240/1521 
P 

2. kolo 

Za závažný formální nedostatek považujeme 
skutečnost, že takto zásadní a významný 
materiál má schvalovat pouze Rada hl. m. 
Prahy a nikoliv celé zastupitelstvo. Tím vzniká 
riziko prosazení různých negativních změn v 
budoucnosti bez konzultace v širším okruhu 
reprezentace města. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Návrh nařízení pro hl. město Prahu je zpracován 
jako prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu 
dle § 194 písm. e). V tomto ustanovení je 
uvedeno, že se jedná o nařízení rady, nikoli 
zastupitelstva. Současný předpis byl také 
schválen radou, nikoli zastupitelstvem. 
 
IPR si uvědomuje závažnost svého úkolu. 
Předpis byl uveřejněn na stránkách 
www.uppraha.cz v záložce stavební předpisy, 
kde jsou postupně umisťovány související 
informace. O předpisu vyšla řada článků v 
médiích na popud IPR. Pro novináře byla 
uspořádána i společná cesta po městě spolu s 
primátorem, kde byly řešeny souvislosti 
výstavby města a předpisů. 
 
Na projednání připomínek Zpracovatel věnoval 4 
měsíce od února do června 2014. S každou MČ, 
která zaslala připomínky proběhlo jednání nad 
připomínkami. 
 
Veškeré zaslané připomínky byly vyhodnoceny a 
zohledněny do upraveného návrhu. 

Městská část 222/1258 Obecně pak k celému předpisu uvádíme, že k: BnV Vzato na vědomí. Použití bylo omezeno na 
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Praha 22 P 
2. kolo 

velmi často používá nejasné a nekonkrétní 
pojmy např. „dostatečné množství, zpravidla, 
přiměřený, obvykle, zejména“. Tyto pojmy 
budou přinášet velké aplikační problémy a 
komplikace. 

obecn
é 

nejnutnější minimum. Hlavní město Praha se 
skládá z velmi různorodé zástavby jejího více 
než tisíciletého stavebního vývoje. U řady 
pravidel je nevyhnutelné použít slovo zpravidla, 
protože se najde mnoho případů, na které se 
pravidlo nehodí a přitom se nemusí jednat o 
žádnou výjimku. Tato úprava je v právním řádu 
běžná a má své opodstatnění. Je-li od obecného 
pravidla definovaného formou "zpravidla" 
ustoupeno, musí k tomu být řádné zdůvodnění. 

Městská část 
Praha 19 

219/1162 
P 

2. kolo 

Rada je rozhořčena že návrh PSP směřuje ke 
zhoršování podmínek pro komfort života a 
bydlení v Praze, především povede k 
zahušťování území nejen novou zástavbou, ale 
i 
parkujícími automobily. Není možné tuto 
skutečnost odůvodňovat zvýšenými náklady, 
které by musel investor na výstavbu vynaložit. 

k: 
obecn

é 
N 

Uplatněním požadavků předpisu nedojde ke 
zhoršení podmínek k životu, ale přesně naopak 
ke zlepšení. 
 
Kvalita bydlení je závislá na kvalitě prostředí 
jako celku, především ve vazbě na veřejná 
prostranství. Důraz na tuto kvalitu se prolíná 
celým textem jak nastavením standardu 
veřejných prostranství, tak zavedením jasných 
pravidel pro vztah zástavby ulic či náměstí. 
Veřejná prostranství poskytují prostor pro 
fyzický mezilidský kontakt a měla by být tomu 
odpovídajícím způsobem upravena. Tomu budou 
napomáhat ustanovení o povinném prostoru pro 
stromy ve větších ulicích, požadavky na přízemí 
budov a řada dalších pravidel. Oproti 
dosavadnímu předpisu návrh rozpracovává a 
doplňuje zejména vztahy urbanistické, které 
byly doposud opomíjeny. Budovy by neměly být 
pouhými solitéry, jako je tomu například na 
panelových sídlištích, ale měly by spoluvytvářet 
obraz města. Do Pražských stavebních předpisů 
se vracejí tradiční instrumenty plánování města, 
jako je např. uliční nebo stavební čára. Předpis 
navazuje na tradiční hodnoty, jaké byly v hl. m. 
Praze sepsány ve stavebních řádech za první 
republiky a ve starších vydáních. Obnovení 
klasického instrumentu ulice ovšem neznamená 
kompaktní zástavbu jako např. na Vinohradech 
pro celé správní území města. Prvorepubliková 
Ořechovka nebo Hanspaulka jsou krásnou 
ukázkou dobrého uličního systému v 
nízkopodlažní zástavbě. Míru intenzity využití 
území na konkrétním místě Pražské stavební 
předpisy nestanoví. Tato hodnota je a bude 
určena územním nebo regulačním plánem. 
 
Předpis ale nezapomíná ani na dílčí parametry 
vztažené k jednotlivým bytovým jednotkám. 
Proto zároveň pracuje s regulativy sloužící k 
ochraně stávajících staveb před nepřiměřeným 
omezením ze strany novostaveb. Lze jmenovat 
tzv. odstupový úhel, který chrání volný prostor 
před okny obytných místností, nebo podrobná 
pravidla pro vztah staveb a sousedních 
pozemků. Jde z části o optimalizaci stávajících 
regulativů a z části o využití fungujících a 
prověřených nástrojů z okolních evropských 
měst. 
 
Podle připomínky to vypadá, že Institut 
plánování a rozvoje nebere ohled na auta. Ano, 
možná to doposud v Praze nebylo zvykem, ale 
středem zájmu nejen Pražských stavebních 
předpisů, ale celé činnosti Institutu není 
automobil, ale člověk. Tomu odpovídá i nové 
založení Kanceláře veřejného prostoru, důraz na 
veřejná prostranství v Metropolitním plánu a 
celá řada nových ustanovení Pražských 
stavebních předpisů o veřejných prostranstvích. 
S kvalitou veřejných prostranství pochopitelně 
přímo souvisí množství odstavených vozidel na 
ulici. Je zažitým mýtem, že se tento problém má 
řešit zvýšením požadovaných garáží v 
jednotlivých domech. Navýšení počtu vozidel 
však zvyšuje provoz ve městě a nutné náklady 
na infrastrukturu a zároveň se podporou 
individuální automobilové dopravě odebírají 
cestující městskou hromadnou dopravou, kterou 
Praha velmi významně dotuje. Praha tak ztrácí 
dvakrát – jak drahými dopravními stavbami, tak 
ztrátou cestujících MHD. Skutečné uvolnění v 
ulicích od odstavených vozidel může přinést až 
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kompletní zpoplatnění stání na veřejných 
prostranstvích. Protože se tak zřejmě v 
dohledné době nestane, návrh předpisu stávající 
požadavky na parkování de facto konzervuje. 
Dochází pouze k mírnému snížení v centru 
města a mírnému navýšení na okraji.  

Městská část 
Praha 19 

219/1163 
P 

2. kolo 

1. Pražské stavební předpisy (dále PSP) 
pracují s pojmy, které jsou svázány s nově 
připravovaným Územním plánem hl.m. Prahy 
(Metropolitním plánem, dále MP) a vztahují se 
k něčemu, co bude stanoveno až v MP. Jedná 
se namátkově o § 2 odst. lg (rozhraní se 
vymezuje územním plánem), § 4 
(stabilizované, transformační a rozvojové 
území), § 5 ("zastavitelné a nezastavitelné 
území se územním plánem člení podle 
převažujícího charakteru na lokality"), § 6 
(zastavitelné produkční území, ... a dále 
"stanoveným způsobem využití se územním 
plánem vždy vymezuje nejvýše 
přípustná zátěž ..."), § 12 ("základní uliční 
prostor se vymezuje v územním nebo 
regulačním plánu jako základní síť ..."), a 
další. Z tohoto zcela jasně vyplývá 
provázanost mezi PSP a MP. Není tedy možné, 
aby jeden či druhý dokument byl 
životaschopný odděleně. S ohledem na 
skutečnost, že v současné době je schváleno 
pouze zadání MP a nebyla doposud 
představena žádná výkresová dokumentace 
MP, jsme přesvědčení, že není možné PSP dále 
samostatně projednávat, protože se vztahují k 
něčemu, co neexistuje. Dále jsme 
přesvědčeni, že PSP je možné projednávat 
pouze společně s MP. Dnes jsou tedy PSP 
nepřijatelné a nehlasovatelné, protože jejich 
značná část by nemohla být vůbec v praxi po 
dobu několik let užívána. Je také otázkou, v 
jaké podobě bude, za zhruba 3 roky, MP 
schválen. Logickým vyústěním je zastavení 
projednávání PSP. 
 
Některá ustanovení působí složitě a prokázání 
jejich dodržení bude velmi obtížné (např. § 24 
odst. I). V mnoha případech lze z ustanovení 
povolit výjimku, ale v 
předpise není uvedeno za jakých podmínek. 
Zdá se, že návrh PSP směřuje ke zhoršování 
podmínek pro komfort života a bydlení v 
Praze, především povede k zahušťování území 
zástavbou. Není možné tuto skutečnost 
odůvodňovat zvýšenými náklady, které by 
musel investor na výstavbu vynaložit. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Pražské stavební předpisy jsou připraveny tak, 
aby vyhověly jak stávajícímu územnímu plánu, 
tak nově navrhovanému plánu.  
 
Stávající úprava pražské vyhlášky velmi 
nedostatečně řeší problematiku umísťování 
staveb a ta je přitom bezesporu tím 
nejdůležitějším nástrojem pro posuzování 
staveb. Je-li podána žádost o umístění stavby , 
tak stavební úřad musí rozhodnout. Největší 
potíže přitom stavebním úřadům působí 
odůvodnění rozhodnutí, protože jim vyhláška 
neposkytuje dostatečnou oporu. Z hlediska 
umístění staveb najdeme v textu pouze velmi 
obecný požadavek, aby stavba odpovídala 
urbanistickému a architektonickému charakteru 
prostředí, což je jistě správně, nicméně to říká 
velmi málo. Následné formulace o odstupech 
staveb přitom tento požadavek o kontextu 
přitom popírají. Dokonce dovolují uplatnit 
urbanistická hlediska pouze ve vybraných 
případech, přitom je zřejmé, že urbanistická 
hlediska, tedy princip nauky o stavbách měst, se 
musí uplatnit vždy a ve všech případech! Aby se 
velký problém i umísťováním staveb dal lépe 
řešit, navrhli jsme jej rozdělit a několik menších 
problémů. Tím bude větší šance dostat se k 
dobrému výsledku. V Pražských stavebních 
předpisech definujeme tři základní atributy: 
uliční čáru, stavební čáru a regulovanou výšku 
budovy. Tyto pojmy jsou běžné ve vyspělých 
zemích okolo nás a bývaly běžné i v Praze, než 
byly za socialismu vymazány. Tyto tři atributy 
určují základní parametry pro posouzení stavby 
a pro ověření vzájemných vztahů mezi 
budovami, které nevnímáme jako pouhé 
solitéry, ale vždy je bereme jako součást města. 
Do doby, než budou definovány přímo v 
územních a regulačních plánech, poskytneme 
stavebním úřadům jistou oporu v územně 
analytických podkladech, které se připravují 
koordinovaně s návrhem nařízení a všemi 
dokumenty Institutu plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy. Pro posouzení výškových hladin bude 
například k dispozici kompletní 3D model Prahy 
s vyznačením výšek říms jednotlivých budov 
vůči terénu. Dále budou k dispozici z terénních 
průzkumů data o počtu podlaží budov o průběhu 
uličních čar a mnohá další velmi užitečná data. 
Do doby vzniku podrobnější dokumentace tak 
bude stále rozhodnutí o kontextuálnosti stavby 
na stavebního úřadu stejně jako dnes, nicméně 
bude mít ke svému odůvodnění více 
relevantních a podstatných podkladů o stavu v 
území. Odstupy staveb jsou ponechány jako 
dříve v poměru 1:1, ale vztahují se pouze tam, 
kde mají smysl, tj. na okna obytných místností 
stávajících budov jako ochrana volného pohledu 
na oblohu. Nově je navíc zaveden požadavek 
povinného odstupu od hranice pozemku a to pro 
případy, kdy stavby mezi sebou vytvářejí volný 
prostor. Pevně věříme, že zavedením doposud 
chybějícího jednotného slovníku a 
urbanistických parametrů se bude město lépe 
vyvíjet jako jeden organismus a nikoli jako 
náhodný shluk budov. 

Městská část 
Praha 9 

209/948 
P 

2. kolo 

3/ Předpis bude přispívat k velmi 
subjektivnímu výkladu nejen tvůrci 
projektových dokumentací k vydání 
jednotlivých povolení, ale i k subjektivnímu 
posuzování jednotlivými 
úředníky a úřady, neboť obsahově a pojmově 
je textace velmi vágní, rozmělněná se širokým 
výkladem. 
 
Zároveň je velké množství paragrafů jen stěží 

k: 
obecn

é 
BnV 

Uvedený problém se týká všech nově 
přijímaných právních předpisů; jistou míru 
subjektivity výkladu nelze zejména v počáteční 
fázi aplikace zcela vyloučit. Přestože je předpis 
provázán s územně plánovací dokumentací, byl 
záměrně formulován tak, aby do okamžiku 
jejího vydání představoval i ve spojení s účinnou 
ÚPD zcela funkční právní úpravu.  
 
Stávající úprava pražské vyhlášky velmi 
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aplikovatelné na stávající platnou územně 
plánovací dokumentaci a územní plán. 

nedostatečně řeší problematiku umísťování 
staveb a ta je přitom bezesporu tím 
nejdůležitějším nástrojem pro posuzování 
staveb. Je-li podána žádost o umístění stavby , 
tak stavební úřad musí rozhodnout. Největší 
potíže přitom stavebním úřadům působí 
odůvodnění rozhodnutí, protože jim vyhláška 
neposkytuje dostatečnou oporu. Z hlediska 
umístění staveb najdeme v textu pouze velmi 
obecný požadavek, aby stavba odpovídala 
urbanistickému a architektonickému charakteru 
prostředí, což je jistě správně, nicméně to říká 
velmi málo. Následné formulace o odstupech 
staveb přitom tento požadavek o kontextu 
přitom popírají. Dokonce dovolují uplatnit 
urbanistická hlediska pouze ve vybraných 
případech, přitom je zřejmé, že urbanistická 
hlediska, tedy princip nauky o stavbách měst, se 
musí uplatnit vždy a ve všech případech! Aby se 
velký problém i umísťováním staveb dal lépe 
řešit, navrhli jsme jej rozdělit a několik menších 
problémů. Tím bude větší šance dostat se k 
dobrému výsledku. V Pražských stavebních 
předpisech definujeme tři základní atributy: 
uliční čáru, stavební čáru a regulovanou výšku 
budovy. Tyto pojmy jsou běžné ve vyspělých 
zemích okolo nás a bývaly běžné i v Praze, než 
byly za socialismu vymazány. Tyto tři atributy 
určují základní parametry pro posouzení stavby 
a pro ověření vzájemných vztahů mezi 
budovami, které nevnímáme jako pouhé 
solitéry, ale vždy je bereme jako součást města. 
Do doby, než budou definovány přímo v 
územních a regulačních plánech, poskytneme 
stavebním úřadům jistou oporu v územně 
analytických podkladech, které se připravují 
koordinovaně s návrhem nařízení a všemi 
dokumenty Institutu plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy. Pro posouzení výškových hladin bude 
například k dispozici kompletní 3D model Prahy 
s vyznačením výšek říms jednotlivých budov 
vůči terénu. Dále budou k dispozici z terénních 
průzkumů data o počtu podlaží budov o průběhu 
uličních čar a mnohá další velmi užitečná data. 
Do doby vzniku podrobnější dokumentace tak 
bude stále rozhodnutí o kontextuálnosti stavby 
na stavebního úřadu stejně jako dnes, nicméně 
bude mít ke svému odůvodnění více 
relevantních a podstatných podkladů o stavu v 
území. Odstupy staveb jsou ponechány jako 
dříve v poměru 1:1, ale vztahují se pouze tam, 
kde mají smysl, tj. na okna obytných místností 
stávajících budov jako ochrana volného pohledu 
na oblohu. Nově je navíc zaveden požadavek 
povinného odstupu od hranice pozemku a to pro 
případy, kdy stavby mezi sebou vytvářejí volný 
prostor. Pevně věříme, že zavedením doposud 
chybějícího jednotného slovníku a 
urbanistických parametrů se bude město lépe 
vyvíjet jako jeden organismus a nikoli jako 
náhodný shluk budov. 

Městská část 
Praha 9 

209/951 
P 

2. kolo 

6/ Novým předpisem se jednostranně vychází 
vstříc jednotlivým developerům na úkor 
kvality bydlení stávajících rezidentů. 

k: 
obecn

é 
N 

Toto tvrzení je účelové a není doloženo žádnými 
argumenty. 
 
Kvalita bydlení je závislá na kvalitě prostředí 
jako celku, především ve vazbě na veřejná 
prostranství. Důraz na tuto kvalitu se prolíná 
celým textem jak nastavením standardu 
veřejných prostranství, tak zavedením jasných 
pravidel pro vztah zástavby ulic či náměstí. 
Veřejná prostranství poskytují prostor pro 
fyzický mezilidský kontakt a měla by být tomu 
odpovídajícím způsobem upravena. Tomu budou 
napomáhat ustanovení o povinném prostoru pro 
stromy ve větších ulicích, požadavky na přízemí 
budov a řada dalších pravidel. Oproti 
dosavadnímu předpisu návrh rozpracovává a 
doplňuje zejména vztahy urbanistické, které 
byly doposud opomíjeny. Budovy by neměly být 
pouhými solitéry, jako je tomu například na 
panelových sídlištích, ale měly by spoluvytvářet 
obraz města. Do Pražských stavebních předpisů 
se vracejí tradiční instrumenty plánování města, 
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jako je např. uliční nebo stavební čára. Předpis 
navazuje na tradiční hodnoty, jaké byly v hl. m. 
Praze sepsány ve stavebních řádech za první 
republiky a ve starších vydáních. Obnovení 
klasického instrumentu ulice ovšem neznamená 
kompaktní zástavbu jako např. na Vinohradech 
pro celé správní území města. Prvorepubliková 
Ořechovka nebo Hanspaulka jsou krásnou 
ukázkou dobrého uličního systému v 
nízkopodlažní zástavbě. Míru intenzity využití 
území na konkrétním místě Pražské stavební 
předpisy nestanoví. Tato hodnota je a bude 
určena územním nebo regulačním plánem. 
 
Předpis ale nezapomíná ani na dílčí parametry 
vztažené k jednotlivým bytovým jednotkám. 
Proto zároveň pracuje s regulativy sloužící k 
ochraně stávajících staveb před nepřiměřeným 
omezením ze strany novostaveb. Lze jmenovat 
tzv. odstupový úhel, který chrání volný prostor 
před okny obytných místností, nebo podrobná 
pravidla pro vztah staveb a sousedních 
pozemků. Jde z části o optimalizaci stávajících 
regulativů a z části o využití fungujících a 
prověřených nástrojů z okolních evropských 
měst. 

Městská část 
Praha 3 

203/628 
P 

2. kolo 

Návrh předpisu je svou strukturou, požadavky 
a terminologií provázán s právě vznikajícím 
Metropolitním územním plánem (MUP). 
Zejména část druhá (Územní požadavky) 
zavádí či specifikuje zásady uspořádání území, 
které mají být, dle našeho názoru, definovány 
spíše v zadání územního plánu a některé z 
nich jsou v tomto předpisu nadbytečné. Máme 
za to, že požadavky na uspořádání území a 
podobu územně plánovací dokumentace mají 
být primárně zpracovány v zadání MUP, 
zatímco požadavky pro umisťování a 
povolování staveb v PSP. Návrh PSP však 
nevhodně předjímá podrobnosti, podle kterých 
má být (je) zpracováván návrh MUP a užitá 
terminologie nemá oporu v opatření obecné 
povahy, kterým má být vydán nový územní 
plán. Ačkoli návrh PSP zavádí řadu žádoucích 
opatření a požadavků, považujeme za 
nevhodné jeho přijetí před schválením MUP. 

k: 
obecn

é 
N 

Text předpisu je navržen tak, aby byl v souladu 
jak se stávajícím územním plánem, tak s 
připravovaným Metropolitním plánem. Je 
pravda, že některé nové prvky prostorové 
regulace najdou své plné uplatnění až v novém 
plánu, nicméně již před jeho platností je bude 
možné využít pro posuzování staveb. Tradiční 
urbanistické nástroje, jako je např. uliční a 
stavební čára, stávající předpis vůbec nezná a 
přitom je lze pro posouzení souladu stavby s 
charakterem území využít již dnes. Nový předpis 
dává daleko přesnější pravidla pro umístění 
staveb. To, že text předpisu vzniká v souladu s 
připravovaným Metropolitním a strategickým 
plánem a že je koordinován s činností Kanceláře 
veřejného prostoru v rámci jednotného 
systému, je naopak výhodou a nikterak 
nezabraňuje, aby předpis vešel v platnost dříve. 
Jak současný platný územní plán, tak nově 
připravované práce, jsou vzájemně 
koordinovány na stejném místě a tím je Institut 
plánování a rozvoje. Vzájemná koordinace 
zabraňuje tomu, aby mezi stavebním předpisem 
a územním plánem byly vzájemné rozpory, 
které současně platné dokumenty obsahují.  
 
V části územních požadavků stanovuje předpis 
obecné zásady uspořádání území (hlava I), tedy 
pravidla, která se uplatní při zpracování územně 
plánovacích dokumentací (tedy především 
Metropolitního plánu). Jde o standardní součást 
stavební legislativy – obdobně je uspořádána i 
vyhláška 501/2006 Sb., která (spolu s 
vyhláškou 268/2009 Sb.) tvoří celostátní 
obdobu připravovanému předpisu. Fakt, že 
stávající předpis tuto část neobsahuje, je 
legislativní dluh – Praha na základě stavebního 
zákona tyto pravidla stanovit může a musí. 
Zavedení vybraných pojmů a nástrojů navíc 
umožní základní míru standardizace dílčích 
plánů, které by měly postupně vznikat v 
návaznosti na plán Metropolitní. Díky jednotným 
pravidlům budou tyto hovořit stejným jazykem 
a budou tak srozumitelnější pro rozhodování o 
umisťování jednotlivých staveb.  
 
Od vydání stávajícího předpisu v roce 1999 
došlo také ke značné proměně související 
legislativy. Největší změnou bylo přijetí nového 
stavebního zákona v roce 2006 včetně dalších 
změn, zejména v roce 2012. Dále byly vydány 
nové vyhlášky, které upravují celé části 
dosavadního předpisu a s některými 
ustanoveními jsou v rozporu nebo se 
předmětem úpravy překrývají. Se všemi těmito 
novými skutečnostmi se návrh nového předpisu 
vypořádal. Z těchto důvodů není možné ani 
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vhodné čekat až na schválení Metropolitního 
plánu. 

Městská část 
Praha 2 

202/583 
P 

2. kolo 

1.1.  
Pro vývoj a rozvoj fyzické podoby města i pro 
kvalitu výstavby a rozhodování stavebních 
úřadů jsou určujícími legislativními nástroji v 
hl. městě Praze zejména schválený územní 
plán města a vyhláška o obecně technických 
podmínkách pro výstavbu v hl. městě Praze. 
Žádoucí by byla samozřejmě i podrobnější 
územně plánovací dokumentace – regulační 
plány, ale tyto nebyly pro území hl. města až 
na výjimku pořízeny. Lze jednoznačně 
souhlasit s pořizovatelem i navrhovatelem, že 
stávající dokumenty již nesplňují nároky na 
současnost jak z legislativního, tak věcného 
pohledu. To klade na předkládané „Pražské 
stavební předpisy“ a na přípravu nové územně 
plánovací dokumentace a územně plánovacích 
podkladů významné požadavky především na 
systémovost a dále pak přesnost, optimální 
míru podrobnosti a výkladovou 
jednoznačnost.  
 
MČ Praha 2 se domnívá, že zatím tento úkol 
nebyl v předloženém materiálu jednoznačně 
naplněn a na projednání návrhu rozhodně 
nestačí současných 30 dní. Jsme přesvědčeni, 
že nebyl dostatečným způsobem dopracován 
nejen text návrhu nařízení, ale také jasný 
systém aplikace nařízení a dopracování 
nezbytných územně plánovacích dokumentů, 
na které se toto nařízení odvolává a které jsou 
nutnou podmínkou pro kvalitní rozhodování 
stavebních úřadů.  

k: 
obecn

é 
BnV 

Nekonkrétní připomínka. Projednání připomínek 
probíhalo celkem 4 měsíce od února do června 
2014 
 
Zpracovatel konstatuje: 
 
Kvalita bydlení je závislá na kvalitě prostředí 
jako celku, především ve vazbě na veřejná 
prostranství. Důraz na tuto kvalitu se prolíná 
celým textem jak nastavením standardu 
veřejných prostranství, tak zavedením jasných 
pravidel pro vztah zástavby ulic či náměstí. 
Veřejná prostranství poskytují prostor pro 
fyzický mezilidský kontakt a měla by být tomu 
odpovídajícím způsobem upravena. Tomu budou 
napomáhat ustanovení o povinném prostoru pro 
stromy ve větších ulicích, požadavky na přízemí 
budov a řada dalších pravidel. Oproti 
dosavadnímu předpisu návrh rozpracovává a 
doplňuje zejména vztahy urbanistické, které 
byly doposud opomíjeny. Budovy by neměly být 
pouhými solitéry, jako je tomu například na 
panelových sídlištích, ale měly by spoluvytvářet 
obraz města. Do Pražských stavebních předpisů 
se vracejí tradiční instrumenty plánování města, 
jako je např. uliční nebo stavební čára. Předpis 
navazuje na tradiční hodnoty, jaké byly v hl. m. 
Praze sepsány ve stavebních řádech za první 
republiky a ve starších vydáních. Obnovení 
klasického instrumentu ulice ovšem neznamená 
kompaktní zástavbu jako např. na Vinohradech 
pro celé správní území města. Prvorepubliková 
Ořechovka nebo Hanspaulka jsou krásnou 
ukázkou dobrého uličního systému v 
nízkopodlažní zástavbě. Míru intenzity využití 
území na konkrétním místě Pražské stavební 
předpisy nestanoví. Tato hodnota je a bude 
určena územním nebo regulačním plánem. 
 
Předpis ale nezapomíná ani na dílčí parametry 
vztažené k jednotlivým bytovým jednotkám. 
Proto zároveň pracuje s regulativy sloužící k 
ochraně stávajících staveb před nepřiměřeným 
omezením ze strany novostaveb. Lze jmenovat 
tzv. odstupový úhel, který chrání volný prostor 
před okny obytných místností, nebo podrobná 
pravidla pro vztah staveb a sousedních 
pozemků. Jde z části o optimalizaci stávajících 
regulativů a z části o využití fungujících a 
prověřených nástrojů z okolních evropských 
měst. 

Městská část 
Praha 15 

215/1083 
P 

2. kolo 

Jednotlivá ustanovení nařízení byla vysvětlena 
v teoretické rovině. Nebyl představen ani 
jeden praktický příklad pro názornost. 

k: 
obecn

é 
N 

Nekonkrétní připomínka. Požadavky jsou 
obecné, jak už sám název napovídá. 
 
Důvodová zpráva obsahuje řadu konkrétních 
příkladů a vysvětlení jednotlivých ustanovení. 
IPR připomíná, že stávající OTP nemají žádnou 
důvodovou zprávu.  
 
Stávající úprava pražské vyhlášky velmi 
nedostatečně řeší problematiku umísťování 
staveb a ta je přitom bezesporu tím 
nejdůležitějším nástrojem pro posuzování 
staveb. Je-li podána žádost o umístění stavby , 
tak stavební úřad musí rozhodnout. Největší 
potíže přitom stavebním úřadům působí 
odůvodnění rozhodnutí, protože jim vyhláška 
neposkytuje dostatečnou oporu. Z hlediska 
umístění staveb najdeme v textu pouze velmi 
obecný požadavek, aby stavba odpovídala 
urbanistickému a architektonickému charakteru 
prostředí, což je jistě správně, nicméně to říká 
velmi málo. Následné formulace o odstupech 
staveb přitom tento požadavek o kontextu 
přitom popírají. Dokonce dovolují uplatnit 
urbanistická hlediska pouze ve vybraných 
případech, přitom je zřejmé, že urbanistická 
hlediska, tedy princip nauky o stavbách měst, se 
musí uplatnit vždy a ve všech případech! Aby se 
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velký problém i umísťováním staveb dal lépe 
řešit, navrhli jsme jej rozdělit a několik menších 
problémů. Tím bude větší šance dostat se k 
dobrému výsledku. V Pražských stavebních 
předpisech definujeme tři základní atributy: 
uliční čáru, stavební čáru a regulovanou výšku 
budovy. Tyto pojmy jsou běžné ve vyspělých 
zemích okolo nás a bývaly běžné i v Praze, než 
byly za socialismu vymazány. Tyto tři atributy 
určují základní parametry pro posouzení stavby 
a pro ověření vzájemných vztahů mezi 
budovami, které nevnímáme jako pouhé 
solitéry, ale vždy je bereme jako součást města. 
Do doby, než budou definovány přímo v 
územních a regulačních plánech, poskytneme 
stavebním úřadům jistou oporu v územně 
analytických podkladech, které se připravují 
koordinovaně s návrhem nařízení a všemi 
dokumenty Institutu plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy. Pro posouzení výškových hladin bude 
například k dispozici kompletní 3D model Prahy 
s vyznačením výšek říms jednotlivých budov 
vůči terénu. Dále budou k dispozici z terénních 
průzkumů data o počtu podlaží budov o průběhu 
uličních čar a mnohá další velmi užitečná data. 
Do doby vzniku podrobnější dokumentace tak 
bude stále rozhodnutí o kontextuálnosti stavby 
na stavebního úřadu stejně jako dnes, nicméně 
bude mít ke svému odůvodnění více 
relevantních a podstatných podkladů o stavu v 
území. Odstupy staveb jsou ponechány jako 
dříve v poměru 1:1, ale vztahují se pouze tam, 
kde mají smysl, tj. na okna obytných místností 
stávajících budov jako ochrana volného pohledu 
na oblohu. Nově je navíc zaveden požadavek 
povinného odstupu od hranice pozemku a to pro 
případy, kdy stavby mezi sebou vytvářejí volný 
prostor. Pevně věříme, že zavedením doposud 
chybějícího jednotného slovníku a 
urbanistických parametrů se bude město lépe 
vyvíjet jako jeden organismus a nikoli jako 
náhodný shluk budov. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1509 
P 

2. kolo 

Městská část Praha – Troja vítá snahu 
připravit pro Prahu stavební předpis, který by 
nově a komplexně řešil podmínky pro 
výstavbu v hlavním městě.  
Předkládaný dokument může být z našeho 
pohledu problematický z hlediska uvedení v 
platnost před platností nového Metropolitního 
plánu, na jehož pojmy a termíny se odkazuje 
a počítá s nimi. Navrhujeme také dopracovat 
PSP ve větší konkrétnosti u paragrafů, které 
nevedou k jednoznačnému posouzení 
stavebního záměru - viz výše). 

k: 
obecn

é 
BnV 

Text nařízení je nutný mimo jiné právě pro 
zpracování Metropolitního plánu.  
 
Stávající úprava pražské vyhlášky velmi 
nedostatečně řeší problematiku umísťování 
staveb a ta je přitom bezesporu tím 
nejdůležitějším nástrojem pro posuzování 
staveb. Je-li podána žádost o umístění stavby , 
tak stavební úřad musí rozhodnout. Největší 
potíže přitom stavebním úřadům působí 
odůvodnění rozhodnutí, protože jim vyhláška 
neposkytuje dostatečnou oporu. Z hlediska 
umístění staveb najdeme v textu pouze velmi 
obecný požadavek, aby stavba odpovídala 
urbanistickému a architektonickému charakteru 
prostředí, což je jistě správně, nicméně to říká 
velmi málo. Následné formulace o odstupech 
staveb přitom tento požadavek o kontextu 
přitom popírají. Dokonce dovolují uplatnit 
urbanistická hlediska pouze ve vybraných 
případech, přitom je zřejmé, že urbanistická 
hlediska, tedy princip nauky o stavbách měst, se 
musí uplatnit vždy a ve všech případech! Aby se 
velký problém i umísťováním staveb dal lépe 
řešit, navrhli jsme jej rozdělit a několik menších 
problémů. Tím bude větší šance dostat se k 
dobrému výsledku. V Pražských stavebních 
předpisech definujeme tři základní atributy: 
uliční čáru, stavební čáru a regulovanou výšku 
budovy. Tyto pojmy jsou běžné ve vyspělých 
zemích okolo nás a bývaly běžné i v Praze, než 
byly za socialismu vymazány. Tyto tři atributy 
určují základní parametry pro posouzení stavby 
a pro ověření vzájemných vztahů mezi 
budovami, které nevnímáme jako pouhé 
solitéry, ale vždy je bereme jako součást města. 
Do doby, než budou definovány přímo v 
územních a regulačních plánech, poskytneme 
stavebním úřadům jistou oporu v územně 
analytických podkladech, které se připravují 
koordinovaně s návrhem nařízení a všemi 
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dokumenty Institutu plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy. Pro posouzení výškových hladin bude 
například k dispozici kompletní 3D model Prahy 
s vyznačením výšek říms jednotlivých budov 
vůči terénu. Dále budou k dispozici z terénních 
průzkumů data o počtu podlaží budov o průběhu 
uličních čar a mnohá další velmi užitečná data. 
Do doby vzniku podrobnější dokumentace tak 
bude stále rozhodnutí o kontextuálnosti stavby 
na stavebního úřadu stejně jako dnes, nicméně 
bude mít ke svému odůvodnění více 
relevantních a podstatných podkladů o stavu v 
území. Odstupy staveb jsou ponechány jako 
dříve v poměru 1:1, ale vztahují se pouze tam, 
kde mají smysl, tj. na okna obytných místností 
stávajících budov jako ochrana volného pohledu 
na oblohu. Nově je navíc zaveden požadavek 
povinného odstupu od hranice pozemku a to pro 
případy, kdy stavby mezi sebou vytvářejí volný 
prostor. Pevně věříme, že zavedením doposud 
chybějícího jednotného slovníku a 
urbanistických parametrů se bude město lépe 
vyvíjet jako jeden organismus a nikoli jako 
náhodný shluk budov. 

Městská část 
Praha - Troja 

237/1471 
P 

2. kolo 

Požadujeme revidovat rozsah předpisu také s 
ohledem na aplikovatelnost na platný územní 
plán a další vyhlášky. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Nekonkrétní připomínka.  
 
Text předpisu je navržen tak, aby byl v souladu 
jak se stávajícím územním plánem, tak s 
připravovaným Metropolitním plánem. Je 
pravda, že některé nové prvky prostorové 
regulace najdou své plné uplatnění až v novém 
plánu, nicméně již před jeho platností je bude 
možné využít pro posuzování staveb. Tradiční 
urbanistické nástroje, jako je např. uliční a 
stavební čára, stávající předpis vůbec nezná a 
přitom je lze pro posouzení souladu stavby s 
charakterem území využít již dnes. Nový předpis 
dává daleko přesnější pravidla pro umístění 
staveb. To, že text předpisu vzniká v souladu s 
připravovaným Metropolitním a strategickým 
plánem a že je koordinován s činností Kanceláře 
veřejného prostoru v rámci jednotného 
systému, je naopak výhodou a nikterak 
nezabraňuje, aby předpis vešel v platnost dříve. 
Jak současný platný územní plán, tak nově 
připravované práce, jsou vzájemně 
koordinovány na stejném místě a tím je Institut 
plánování a rozvoje. Vzájemná koordinace 
zabraňuje tomu, aby mezi stavebním předpisem 
a územním plánem byly vzájemné rozpory, 
které současně platné dokumenty obsahují.  
 
V části územních požadavků stanovuje předpis 
obecné zásady uspořádání území (hlava I), tedy 
pravidla, která se uplatní při zpracování územně 
plánovacích dokumentací (tedy především 
Metropolitního plánu). Jde o standardní součást 
stavební legislativy – obdobně je uspořádána i 
vyhláška 501/2006 Sb., která (spolu s 
vyhláškou 268/2009 Sb.) tvoří celostátní 
obdobu připravovanému předpisu. Fakt, že 
stávající předpis tuto část neobsahuje, je 
legislativní dluh – Praha na základě stavebního 
zákona tyto pravidla stanovit může a musí. 
Zavedení vybraných pojmů a nástrojů navíc 
umožní základní míru standardizace dílčích 
plánů, které by měly postupně vznikat v 
návaznosti na plán Metropolitní. Díky jednotným 
pravidlům budou tyto hovořit stejným jazykem 
a budou tak srozumitelnější pro rozhodování o 
umisťování jednotlivých staveb.  
 
Od vydání stávajícího předpisu v roce 1999 
došlo také ke značné proměně související 
legislativy. Největší změnou bylo přijetí nového 
stavebního zákona v roce 2006 včetně dalších 
změn, zejména v roce 2012. Dále byly vydány 
nové vyhlášky, které upravují celé části 
dosavadního předpisu a s některými 
ustanoveními jsou v rozporu nebo se 
předmětem úpravy překrývají. Se všemi těmito 
novými skutečnostmi se návrh nového předpisu 
vypořádal. Z těchto důvodů není možné ani 



Příloha č. 2 k důvodové zprávě 
 

Pražské stavební předpisy – Příloha č. 2 důvodové zprávy / str. 126 

vhodné čekat až na schválení Metropolitního 
plánu. 

Městská část 
Praha - Dolní 
Měcholupy 

231/1366 
P 

2. kolo 

Z hlediska městské části (a jí chráněných 
veřejných zájmů) jsou nejdůležitější 
ustanovení týkající se prostorového 
uspořádání zástavby, jejích kapacit a limitů 
míry využití území. Dalším veřejným zájmem 
důležitým pro rozhodování městské části z 
hlediska hájení veřejných zájmů ve stavebním 
řízení je dostatečná kapacita veřejné 
vybavenosti pro předkládaný stavební záměr. 
V těchto ohledech by měly být nové Pražské 
stavební předpisy oporou pro rozhodování a 
jasně, transparentně a nezpochybnitelně 
definovat podmínky výstavby. 
 
Tyto důležité podmínky však předkládaný 
návrh definuje velmi obecně s odvoláním na 
územně plánovací dokumentaci, rozhodnutí 
investora či je potažmo nechává zcela na 
uvážení a posouzení příslušného stavebního 
úřadu. Proto za jedno z největší úskalí 
navrhovaného předpisu považujeme vágnost 
pojmů jakými jsou definice slov zátěž, 
charakter lokality, režim, rozhraní, měřítko či 
podmínky využití území. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Řada ze zmíněných pojmů byla upravena. 
 
Text předpisu je navržen tak, aby byl v souladu 
jak se stávajícím územním plánem, tak s 
připravovaným Metropolitním plánem. Je 
pravda, že některé nové prvky prostorové 
regulace najdou své plné uplatnění až v novém 
plánu, nicméně již před jeho platností je bude 
možné využít pro posuzování staveb. Tradiční 
urbanistické nástroje, jako je např. uliční a 
stavební čára, stávající předpis vůbec nezná a 
přitom je lze pro posouzení souladu stavby s 
charakterem území využít již dnes. Nový předpis 
dává daleko přesnější pravidla pro umístění 
staveb. To, že text předpisu vzniká v souladu s 
připravovaným Metropolitním a strategickým 
plánem a že je koordinován s činností Kanceláře 
veřejného prostoru v rámci jednotného 
systému, je naopak výhodou a nikterak 
nezabraňuje, aby předpis vešel v platnost dříve. 
Jak současný platný územní plán, tak nově 
připravované práce, jsou vzájemně 
koordinovány na stejném místě a tím je Institut 
plánování a rozvoje. Vzájemná koordinace 
zabraňuje tomu, aby mezi stavebním předpisem 
a územním plánem byly vzájemné rozpory, 
které současně platné dokumenty obsahují.  
 
Stávající úprava pražské vyhlášky velmi 
nedostatečně řeší problematiku umísťování 
staveb a ta je přitom bezesporu tím 
nejdůležitějším nástrojem pro posuzování 
staveb. Je-li podána žádost o umístění stavby , 
tak stavební úřad musí rozhodnout. Největší 
potíže přitom stavebním úřadům působí 
odůvodnění rozhodnutí, protože jim vyhláška 
neposkytuje dostatečnou oporu. Z hlediska 
umístění staveb najdeme v textu pouze velmi 
obecný požadavek, aby stavba odpovídala 
urbanistickému a architektonickému charakteru 
prostředí, což je jistě správně, nicméně to říká 
velmi málo. Následné formulace o odstupech 
staveb přitom tento požadavek o kontextu 
přitom popírají. Dokonce dovolují uplatnit 
urbanistická hlediska pouze ve vybraných 
případech, přitom je zřejmé, že urbanistická 
hlediska, tedy princip nauky o stavbách měst, se 
musí uplatnit vždy a ve všech případech! Aby se 
velký problém i umísťováním staveb dal lépe 
řešit, navrhli jsme jej rozdělit a několik menších 
problémů. Tím bude větší šance dostat se k 
dobrému výsledku. V Pražských stavebních 
předpisech definujeme tři základní atributy: 
uliční čáru, stavební čáru a regulovanou výšku 
budovy. Tyto pojmy jsou běžné ve vyspělých 
zemích okolo nás a bývaly běžné i v Praze, než 
byly za socialismu vymazány. Tyto tři atributy 
určují základní parametry pro posouzení stavby 
a pro ověření vzájemných vztahů mezi 
budovami, které nevnímáme jako pouhé 
solitéry, ale vždy je bereme jako součást města. 
Do doby, než budou definovány přímo v 
územních a regulačních plánech, poskytneme 
stavebním úřadům jistou oporu v územně 
analytických podkladech, které se připravují 
koordinovaně s návrhem nařízení a všemi 
dokumenty Institutu plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy. Pro posouzení výškových hladin bude 
například k dispozici kompletní 3D model Prahy 
s vyznačením výšek říms jednotlivých budov 
vůči terénu. Dále budou k dispozici z terénních 
průzkumů data o počtu podlaží budov o průběhu 
uličních čar a mnohá další velmi užitečná data. 
Do doby vzniku podrobnější dokumentace tak 
bude stále rozhodnutí o kontextuálnosti stavby 
na stavebního úřadu stejně jako dnes, nicméně 
bude mít ke svému odůvodnění více 
relevantních a podstatných podkladů o stavu v 
území. Odstupy staveb jsou ponechány jako 
dříve v poměru 1:1, ale vztahují se pouze tam, 
kde mají smysl, tj. na okna obytných místností 
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stávajících budov jako ochrana volného pohledu 
na oblohu. Nově je navíc zaveden požadavek 
povinného odstupu od hranice pozemku a to pro 
případy, kdy stavby mezi sebou vytvářejí volný 
prostor. Pevně věříme, že zavedením doposud 
chybějícího jednotného slovníku a 
urbanistických parametrů se bude město lépe 
vyvíjet jako jeden organismus a nikoli jako 
náhodný shluk budov. 

Městská část 
Praha 19 

219/1160 
P 

2. kolo 

Rada se závěry a připomínkami komisí 
podrobně zabývala a 
konstatuje, že z textu PSP zcela jednoznačně 
vyplývá provázanost mezi PSP a Metropolitním 
plánem (MP). Není tedy možné, aby jeden či 
druhý dokument byl životaschopný odděleně. 
S ohledem na skutečnost, že v současné době 
je schváleno pouze zadání MP a nebyla 
doposud představena žádná výkresová 
dokumentace MP, jsme přesvědčeni, že není 
možné PSP dále samostatně projednávat, 
protože se vztahují k něčemu, co neexistuje. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Text předpisu je navržen tak, aby byl v souladu 
jak se stávajícím územním plánem, tak s 
připravovaným Metropolitním plánem. Je 
pravda, že některé nové prvky prostorové 
regulace najdou své plné uplatnění až v novém 
plánu, nicméně již před jeho platností je bude 
možné využít pro posuzování staveb. Tradiční 
urbanistické nástroje, jako je např. uliční a 
stavební čára, stávající předpis vůbec nezná a 
přitom je lze pro posouzení souladu stavby s 
charakterem území využít již dnes. Nový předpis 
dává daleko přesnější pravidla pro umístění 
staveb. To, že text předpisu vzniká v souladu s 
připravovaným Metropolitním a strategickým 
plánem a že je koordinován s činností Kanceláře 
veřejného prostoru v rámci jednotného 
systému, je naopak výhodou a nikterak 
nezabraňuje, aby předpis vešel v platnost dříve. 
Jak současný platný územní plán, tak nově 
připravované práce, jsou vzájemně 
koordinovány na stejném místě a tím je Institut 
plánování a rozvoje. Vzájemná koordinace 
zabraňuje tomu, aby mezi stavebním předpisem 
a územním plánem byly vzájemné rozpory, 
které současně platné dokumenty obsahují.  
 
V části územních požadavků stanovuje předpis 
obecné zásady uspořádání území (hlava I), tedy 
pravidla, která se uplatní při zpracování územně 
plánovacích dokumentací (tedy především 
Metropolitního plánu). Jde o standardní součást 
stavební legislativy – obdobně je uspořádána i 
vyhláška 501/2006 Sb., která (spolu s 
vyhláškou 268/2009 Sb.) tvoří celostátní 
obdobu připravovanému předpisu. Fakt, že 
stávající předpis tuto část neobsahuje, je 
legislativní dluh – Praha na základě stavebního 
zákona tyto pravidla stanovit může a musí. 
Zavedení vybraných pojmů a nástrojů navíc 
umožní základní míru standardizace dílčích 
plánů, které by měly postupně vznikat v 
návaznosti na plán Metropolitní. Díky jednotným 
pravidlům budou tyto hovořit stejným jazykem 
a budou tak srozumitelnější pro rozhodování o 
umisťování jednotlivých staveb.  
 
Od vydání stávajícího předpisu v roce 1999 
došlo také ke značné proměně související 
legislativy. Největší změnou bylo přijetí nového 
stavebního zákona v roce 2006 včetně dalších 
změn, zejména v roce 2012. Dále byly vydány 
nové vyhlášky, které upravují celé části 
dosavadního předpisu a s některými 
ustanoveními jsou v rozporu nebo se 
předmětem úpravy překrývají. Se všemi těmito 
novými skutečnostmi se návrh nového předpisu 
vypořádal. Z těchto důvodů není možné ani 
vhodné čekat až na schválení Metropolitního 
plánu. 

Městská část 
Praha 18 

218/1155 
P 

2. kolo 

Příprava návrhu PSP probíhala evidentně podle 
vzoru zejména 
rakouských předpisů, ale např. pro Vídeň 
existuje podrobný regulační plán, podle 
kterého se realizují stavby již dlouhou dobu - 
je otázkou zda zvolené principy budou 
vyhovovat podmínkám na území hl.m. Prahy. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Předpis je připraven tak, aby fungoval se 
stávajícím územním plánem, s novým 
metropolitním plánem i následnými dílčími úpd. 
 
Stávající úprava pražské vyhlášky velmi 
nedostatečně řeší problematiku umísťování 
staveb a ta je přitom bezesporu tím 
nejdůležitějším nástrojem pro posuzování 
staveb. Je-li podána žádost o umístění stavby , 
tak stavební úřad musí rozhodnout. Největší 
potíže přitom stavebním úřadům působí 
odůvodnění rozhodnutí, protože jim vyhláška 
neposkytuje dostatečnou oporu. Z hlediska 
umístění staveb najdeme v textu pouze velmi 
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obecný požadavek, aby stavba odpovídala 
urbanistickému a architektonickému charakteru 
prostředí, což je jistě správně, nicméně to říká 
velmi málo. Následné formulace o odstupech 
staveb přitom tento požadavek o kontextu 
přitom popírají. Dokonce dovolují uplatnit 
urbanistická hlediska pouze ve vybraných 
případech, přitom je zřejmé, že urbanistická 
hlediska, tedy princip nauky o stavbách měst, se 
musí uplatnit vždy a ve všech případech! Aby se 
velký problém i umísťováním staveb dal lépe 
řešit, navrhli jsme jej rozdělit a několik menších 
problémů. Tím bude větší šance dostat se k 
dobrému výsledku. V Pražských stavebních 
předpisech definujeme tři základní atributy: 
uliční čáru, stavební čáru a regulovanou výšku 
budovy. Tyto pojmy jsou běžné ve vyspělých 
zemích okolo nás a bývaly běžné i v Praze, než 
byly za socialismu vymazány. Tyto tři atributy 
určují základní parametry pro posouzení stavby 
a pro ověření vzájemných vztahů mezi 
budovami, které nevnímáme jako pouhé 
solitéry, ale vždy je bereme jako součást města. 
Do doby, než budou definovány přímo v 
územních a regulačních plánech, poskytneme 
stavebním úřadům jistou oporu v územně 
analytických podkladech, které se připravují 
koordinovaně s návrhem nařízení a všemi 
dokumenty Institutu plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy. Pro posouzení výškových hladin bude 
například k dispozici kompletní 3D model Prahy 
s vyznačením výšek říms jednotlivých budov 
vůči terénu. Dále budou k dispozici z terénních 
průzkumů data o počtu podlaží budov o průběhu 
uličních čar a mnohá další velmi užitečná data. 
Do doby vzniku podrobnější dokumentace tak 
bude stále rozhodnutí o kontextuálnosti stavby 
na stavebního úřadu stejně jako dnes, nicméně 
bude mít ke svému odůvodnění více 
relevantních a podstatných podkladů o stavu v 
území. Odstupy staveb jsou ponechány jako 
dříve v poměru 1:1, ale vztahují se pouze tam, 
kde mají smysl, tj. na okna obytných místností 
stávajících budov jako ochrana volného pohledu 
na oblohu. Nově je navíc zaveden požadavek 
povinného odstupu od hranice pozemku a to pro 
případy, kdy stavby mezi sebou vytvářejí volný 
prostor. Pevně věříme, že zavedením doposud 
chybějícího jednotného slovníku a 
urbanistických parametrů se bude město lépe 
vyvíjet jako jeden organismus a nikoli jako 
náhodný shluk budov. 

Městská část 
Praha 11 

211/1578 
P 

2. kolo 

Návrh byl projednán v Radě městské části 
Praha 11 dne 04. 02. 2014 a ve věci bylo 
přijato usnesení. Na základě tohoto usnesení 
si Vám dovoluji sdělit, že naše městská část 
má k návrhu připomínky a z nich vyplývající 
požadavky. Hlavním požadavkem je, aby po 
vyhodnocení návrhu a zapracování všech 
připomínek k předložené verzi byl upravený 
návrh znovu projednán. Tento požadavek 
jsme zahrnuli i do usnesení rady. 
Ostatní naše připomínky a požadavky jsou 
obsaženy v příloze usnesení. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Na projednání připomínek Zpracovatel věnoval 4 
měsíce od února do června 2014. S každou MČ, 
která zaslala připomínky proběhlo jednání nad 
připomínkami. Zpracování se řídí předem 
danými pravidly. 

Městská část 
Praha 18 

218/1154 
P 

2. kolo 

V rámci PSP se autoři neustále odvolávají na 
podrobnosti regulačních plánů, ale v Praze 
doposud žádný regulační plán není schválen - 
potom v některých případech může poměrně 
často nastat skutečnost, kterou v odůvodnění 
PSP kritizují u stávající vyhlášky č. 26, a to, že 
přemíra regulativů nebude odpovídat a 
vyhovovat místním podmínkám v území. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Text předpisu je navržen tak, aby byl v souladu 
jak se stávajícím územním plánem, tak s 
připravovaným Metropolitním plánem. Je 
pravda, že některé nové prvky prostorové 
regulace najdou své plné uplatnění až v novém 
plánu, nicméně již před jeho platností je bude 
možné využít pro posuzování staveb. Tradiční 
urbanistické nástroje, jako je např. uliční a 
stavební čára, stávající předpis vůbec nezná a 
přitom je lze pro posouzení souladu stavby s 
charakterem území využít již dnes. Nový předpis 
dává daleko přesnější pravidla pro umístění 
staveb. To, že text předpisu vzniká v souladu s 
připravovaným Metropolitním a strategickým 
plánem a že je koordinován s činností Kanceláře 
veřejného prostoru v rámci jednotného 
systému, je naopak výhodou a nikterak 
nezabraňuje, aby předpis vešel v platnost dříve. 
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Jak současný platný územní plán, tak nově 
připravované práce, jsou vzájemně 
koordinovány na stejném místě a tím je Institut 
plánování a rozvoje. Vzájemná koordinace 
zabraňuje tomu, aby mezi stavebním předpisem 
a územním plánem byly vzájemné rozpory, 
které současně platné dokumenty obsahují.  
 
V části územních požadavků stanovuje předpis 
obecné zásady uspořádání území (hlava I), tedy 
pravidla, která se uplatní při zpracování územně 
plánovacích dokumentací (tedy především 
Metropolitního plánu). Jde o standardní součást 
stavební legislativy – obdobně je uspořádána i 
vyhláška 501/2006 Sb., která (spolu s 
vyhláškou 268/2009 Sb.) tvoří celostátní 
obdobu připravovanému předpisu. Fakt, že 
stávající předpis tuto část neobsahuje, je 
legislativní dluh – Praha na základě stavebního 
zákona tyto pravidla stanovit může a musí. 
Zavedení vybraných pojmů a nástrojů navíc 
umožní základní míru standardizace dílčích 
plánů, které by měly postupně vznikat v 
návaznosti na plán Metropolitní. Díky jednotným 
pravidlům budou tyto hovořit stejným jazykem 
a budou tak srozumitelnější pro rozhodování o 
umisťování jednotlivých staveb.  
 
Od vydání stávajícího předpisu v roce 1999 
došlo také ke značné proměně související 
legislativy. Největší změnou bylo přijetí nového 
stavebního zákona v roce 2006 včetně dalších 
změn, zejména v roce 2012. Dále byly vydány 
nové vyhlášky, které upravují celé části 
dosavadního předpisu a s některými 
ustanoveními jsou v rozporu nebo se 
předmětem úpravy překrývají. Se všemi těmito 
novými skutečnostmi se návrh nového předpisu 
vypořádal. Z těchto důvodů není možné ani 
vhodné čekat až na schválení Metropolitního 
plánu. 
. 

Městská část 
Praha 11 

211/1580 
P 

2. kolo 

1) Z nového Předpisu vyplývá, že je určen k 
užívání spolu s novým územním plánem a je s 
ním úzce spjat řadou odkazů. K ustanovením 
odkazujícím na územní plán není možné se 
spolehlivě vyjádřit, protože návrh nového 
územního plánu není t. č. zveřejněn. 
Požadujeme možnost znovu se k Předpisu 
vyjádřit po zveřejněni plného znění nového 
územního 
plánu. Dále požadujeme, aby Předpis nenabyl 
účinnosti před nabytím platnosti nového 
územního plánu. 

k: 
obecn

é 
N 

Text předpisu je navržen tak, aby byl v souladu 
jak se stávajícím územním plánem, tak s 
připravovaným Metropolitním plánem. Je 
pravda, že některé nové prvky prostorové 
regulace najdou své plné uplatnění až v novém 
plánu, nicméně již před jeho platností je bude 
možné využít pro posuzování staveb. Tradiční 
urbanistické nástroje, jako je např. uliční a 
stavební čára, stávající předpis vůbec nezná a 
přitom je lze pro posouzení souladu stavby s 
charakterem území využít již dnes. Nový předpis 
dává daleko přesnější pravidla pro umístění 
staveb. To, že text předpisu vzniká v souladu s 
připravovaným Metropolitním a strategickým 
plánem a že je koordinován s činností Kanceláře 
veřejného prostoru v rámci jednotného 
systému, je naopak výhodou a nikterak 
nezabraňuje, aby předpis vešel v platnost dříve. 
Jak současný platný územní plán, tak nově 
připravované práce, jsou vzájemně 
koordinovány na stejném místě a tím je Institut 
plánování a rozvoje. Vzájemná koordinace 
zabraňuje tomu, aby mezi stavebním předpisem 
a územním plánem byly vzájemné rozpory, 
které současně platné dokumenty obsahují.  
 
V části územních požadavků stanovuje předpis 
obecné zásady uspořádání území (hlava I), tedy 
pravidla, která se uplatní při zpracování územně 
plánovacích dokumentací (tedy především 
Metropolitního plánu). Jde o standardní součást 
stavební legislativy – obdobně je uspořádána i 
vyhláška 501/2006 Sb., která (spolu s 
vyhláškou 268/2009 Sb.) tvoří celostátní 
obdobu připravovanému předpisu. Fakt, že 
stávající předpis tuto část neobsahuje, je 
legislativní dluh – Praha na základě stavebního 
zákona tyto pravidla stanovit může a musí. 
Zavedení vybraných pojmů a nástrojů navíc 
umožní základní míru standardizace dílčích 
plánů, které by měly postupně vznikat v 
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návaznosti na plán Metropolitní. Díky jednotným 
pravidlům budou tyto hovořit stejným jazykem 
a budou tak srozumitelnější pro rozhodování o 
umisťování jednotlivých staveb.  
 
Od vydání stávajícího předpisu v roce 1999 
došlo také ke značné proměně související 
legislativy. Největší změnou bylo přijetí nového 
stavebního zákona v roce 2006 včetně dalších 
změn, zejména v roce 2012. Dále byly vydány 
nové vyhlášky, které upravují celé části 
dosavadního předpisu a s některými 
ustanoveními jsou v rozporu nebo se 
předmětem úpravy překrývají. Se všemi těmito 
novými skutečnostmi se návrh nového předpisu 
vypořádal. Z těchto důvodů není možné ani 
vhodné čekat až na schválení Metropolitního 
plánu. 

Městská část 
Praha 21 

221/1235 
P 

2. kolo 

Nové Pražské stavební předpisy vnímáme jako 
nevhodně zaváděný nový koncept - jsou 
vymýšleny "od znova", aniž by k tomu byl 
jediný důvod. Jakkoli stávající vyhláška 
26/1999 v některých bodech již nevyhovuje, 
bylo možno postupovat její novelizací, a 
udržet tak i kontinuitu s celostátními předpisy, 
anebo převzít desítkami let ověřené předpisy 
ze zahraničí. 

k: 
obecn

é 
N 

Neakceptováno. Předpis byl připraven na 
základě rozhodnutí rady hl. m. Prahy. 
 
Stávající úprava pražské vyhlášky velmi 
nedostatečně řeší problematiku umísťování 
staveb a ta je přitom bezesporu tím 
nejdůležitějším nástrojem pro posuzování 
staveb. Je-li podána žádost o umístění stavby , 
tak stavební úřad musí rozhodnout. Největší 
potíže přitom stavebním úřadům působí 
odůvodnění rozhodnutí, protože jim vyhláška 
neposkytuje dostatečnou oporu. Z hlediska 
umístění staveb najdeme v textu pouze velmi 
obecný požadavek, aby stavba odpovídala 
urbanistickému a architektonickému charakteru 
prostředí, což je jistě správně, nicméně to říká 
velmi málo. Následné formulace o odstupech 
staveb přitom tento požadavek o kontextu 
přitom popírají. Dokonce dovolují uplatnit 
urbanistická hlediska pouze ve vybraných 
případech, přitom je zřejmé, že urbanistická 
hlediska, tedy princip nauky o stavbách měst, se 
musí uplatnit vždy a ve všech případech! Aby se 
velký problém i umísťováním staveb dal lépe 
řešit, navrhli jsme jej rozdělit a několik menších 
problémů. Tím bude větší šance dostat se k 
dobrému výsledku. V Pražských stavebních 
předpisech definujeme tři základní atributy: 
uliční čáru, stavební čáru a regulovanou výšku 
budovy. Tyto pojmy jsou běžné ve vyspělých 
zemích okolo nás a bývaly běžné i v Praze, než 
byly za socialismu vymazány. Tyto tři atributy 
určují základní parametry pro posouzení stavby 
a pro ověření vzájemných vztahů mezi 
budovami, které nevnímáme jako pouhé 
solitéry, ale vždy je bereme jako součást města. 
Do doby, než budou definovány přímo v 
územních a regulačních plánech, poskytneme 
stavebním úřadům jistou oporu v územně 
analytických podkladech, které se připravují 
koordinovaně s návrhem nařízení a všemi 
dokumenty Institutu plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy. Pro posouzení výškových hladin bude 
například k dispozici kompletní 3D model Prahy 
s vyznačením výšek říms jednotlivých budov 
vůči terénu. Dále budou k dispozici z terénních 
průzkumů data o počtu podlaží budov o průběhu 
uličních čar a mnohá další velmi užitečná data. 
Do doby vzniku podrobnější dokumentace tak 
bude stále rozhodnutí o kontextuálnosti stavby 
na stavebního úřadu stejně jako dnes, nicméně 
bude mít ke svému odůvodnění více 
relevantních a podstatných podkladů o stavu v 
území. Odstupy staveb jsou ponechány jako 
dříve v poměru 1:1, ale vztahují se pouze tam, 
kde mají smysl, tj. na okna obytných místností 
stávajících budov jako ochrana volného pohledu 
na oblohu. Nově je navíc zaveden požadavek 
povinného odstupu od hranice pozemku a to pro 
případy, kdy stavby mezi sebou vytvářejí volný 
prostor. Pevně věříme, že zavedením doposud 
chybějícího jednotného slovníku a 
urbanistických parametrů se bude město lépe 
vyvíjet jako jeden organismus a nikoli jako 
náhodný shluk budov. 
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Městská část 
Praha 7 

207/859 
P 

2. kolo 

pokud nebude platit nový územní plán 
(metropolitní), tak prvoinstanční stavební 
úřady nebudou mít dostatečné podklady pro 
svá rozhodnutí - studie zpracované 
autorizovanými architekty , které mají ÚP 
nahradit, budou ostatními účastníky řízení 
napadány jako účelové, a to zejména v 
průběhu územního řízení - viz 5.2.2 důvodové 
zprávy 

k: 
obecn

é 
BnV 

Text předpisu je navržen tak, aby byl v souladu 
jak se stávajícím územním plánem, tak s 
připravovaným Metropolitním plánem. Je 
pravda, že některé nové prvky prostorové 
regulace najdou své plné uplatnění až v novém 
plánu, nicméně již před jeho platností je bude 
možné využít pro posuzování staveb. Tradiční 
urbanistické nástroje, jako je např. uliční a 
stavební čára, stávající předpis vůbec nezná a 
přitom je lze pro posouzení souladu stavby s 
charakterem území využít již dnes. Nový předpis 
dává daleko přesnější pravidla pro umístění 
staveb. To, že text předpisu vzniká v souladu s 
připravovaným Metropolitním a strategickým 
plánem a že je koordinován s činností Kanceláře 
veřejného prostoru v rámci jednotného 
systému, je naopak výhodou a nikterak 
nezabraňuje, aby předpis vešel v platnost dříve. 
Jak současný platný územní plán, tak nově 
připravované práce, jsou vzájemně 
koordinovány na stejném místě a tím je Institut 
plánování a rozvoje. Vzájemná koordinace 
zabraňuje tomu, aby mezi stavebním předpisem 
a územním plánem byly vzájemné rozpory, 
které současně platné dokumenty obsahují.  
 
V části územních požadavků stanovuje předpis 
obecné zásady uspořádání území (hlava I), tedy 
pravidla, která se uplatní při zpracování územně 
plánovacích dokumentací (tedy především 
Metropolitního plánu). Jde o standardní součást 
stavební legislativy – obdobně je uspořádána i 
vyhláška 501/2006 Sb., která (spolu s 
vyhláškou 268/2009 Sb.) tvoří celostátní 
obdobu připravovanému předpisu. Fakt, že 
stávající předpis tuto část neobsahuje, je 
legislativní dluh – Praha na základě stavebního 
zákona tyto pravidla stanovit může a musí. 
Zavedení vybraných pojmů a nástrojů navíc 
umožní základní míru standardizace dílčích 
plánů, které by měly postupně vznikat v 
návaznosti na plán Metropolitní. Díky jednotným 
pravidlům budou tyto hovořit stejným jazykem 
a budou tak srozumitelnější pro rozhodování o 
umisťování jednotlivých staveb.  
 
Od vydání stávajícího předpisu v roce 1999 
došlo také ke značné proměně související 
legislativy. Největší změnou bylo přijetí nového 
stavebního zákona v roce 2006 včetně dalších 
změn, zejména v roce 2012. Dále byly vydány 
nové vyhlášky, které upravují celé části 
dosavadního předpisu a s některými 
ustanoveními jsou v rozporu nebo se 
předmětem úpravy překrývají. Se všemi těmito 
novými skutečnostmi se návrh nového předpisu 
vypořádal. Z těchto důvodů není možné ani 
vhodné čekat až na schválení Metropolitního 
plánu. 

Městská část 
Praha 8 

208/886 
P 

2. kolo 

navržený text je velmi výrazně provázán s 
připravovaným Metropolitním plánem, některé 
pojmy (blok, lokalita) je možné používat až s 
platností Metropolitního plánu. Do doby jeho 
schválení budou vznikat problémy ve spojení 
se současně platným územním plánem, 

k: 
obecn

é 
BnV 

Text předpisu je navržen tak, aby byl v souladu 
jak se stávajícím územním plánem, tak s 
připravovaným Metropolitním plánem. Je 
pravda, že některé nové prvky prostorové 
regulace najdou své plné uplatnění až v novém 
plánu, nicméně již před jeho platností je bude 
možné využít pro posuzování staveb. Tradiční 
urbanistické nástroje, jako je např. uliční a 
stavební čára, stávající předpis vůbec nezná a 
přitom je lze pro posouzení souladu stavby s 
charakterem území využít již dnes. Nový předpis 
dává daleko přesnější pravidla pro umístění 
staveb. To, že text předpisu vzniká v souladu s 
připravovaným Metropolitním a strategickým 
plánem a že je koordinován s činností Kanceláře 
veřejného prostoru v rámci jednotného 
systému, je naopak výhodou a nikterak 
nezabraňuje, aby předpis vešel v platnost dříve. 
Jak současný platný územní plán, tak nově 
připravované práce, jsou vzájemně 
koordinovány na stejném místě a tím je Institut 
plánování a rozvoje. Vzájemná koordinace 
zabraňuje tomu, aby mezi stavebním předpisem 
a územním plánem byly vzájemné rozpory, 
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které současně platné dokumenty obsahují.  
 
V části územních požadavků stanovuje předpis 
obecné zásady uspořádání území (hlava I), tedy 
pravidla, která se uplatní při zpracování územně 
plánovacích dokumentací (tedy především 
Metropolitního plánu). Jde o standardní součást 
stavební legislativy – obdobně je uspořádána i 
vyhláška 501/2006 Sb., která (spolu s 
vyhláškou 268/2009 Sb.) tvoří celostátní 
obdobu připravovanému předpisu. Fakt, že 
stávající předpis tuto část neobsahuje, je 
legislativní dluh – Praha na základě stavebního 
zákona tyto pravidla stanovit může a musí. 
Zavedení vybraných pojmů a nástrojů navíc 
umožní základní míru standardizace dílčích 
plánů, které by měly postupně vznikat v 
návaznosti na plán Metropolitní. Díky jednotným 
pravidlům budou tyto hovořit stejným jazykem 
a budou tak srozumitelnější pro rozhodování o 
umisťování jednotlivých staveb.  
 
Od vydání stávajícího předpisu v roce 1999 
došlo také ke značné proměně související 
legislativy. Největší změnou bylo přijetí nového 
stavebního zákona v roce 2006 včetně dalších 
změn, zejména v roce 2012. Dále byly vydány 
nové vyhlášky, které upravují celé části 
dosavadního předpisu a s některými 
ustanoveními jsou v rozporu nebo se 
předmětem úpravy překrývají. Se všemi těmito 
novými skutečnostmi se návrh nového předpisu 
vypořádal. Z těchto důvodů není možné ani 
vhodné čekat až na schválení Metropolitního 
plánu. 

Městská část 
Praha 7 

207/857 
P 

2. kolo 

Chybí jakékoliv omezení v zastavěnosti 
pozemku, tedy nebude-li nastaveno v ÚPD, 
může být i pro RD, resp. Městský RD 100%, 
zejména půjde-li o řadovku....což je dost 
velké zahuštění zástavby. Třeba v Troji bude 
praktické aplikování dost konfliktní a bude z 
toho asi i dost odvolání. 

k: 
obecn

é 
N 

Ano, max. zastavitelnost není vymezena. Ani 
dnes ale není vymezena pro jiné stavby než RD 
a stavební úřad se s tím musí umět vypořádat. 
Vždy musí být posouzen charakter zástavby §16 
odst. 1. 
 
Stávající úprava pražské vyhlášky velmi 
nedostatečně řeší problematiku umísťování 
staveb a ta je přitom bezesporu tím 
nejdůležitějším nástrojem pro posuzování 
staveb. Je-li podána žádost o umístění stavby , 
tak stavební úřad musí rozhodnout. Největší 
potíže přitom stavebním úřadům působí 
odůvodnění rozhodnutí, protože jim vyhláška 
neposkytuje dostatečnou oporu. Z hlediska 
umístění staveb najdeme v textu pouze velmi 
obecný požadavek, aby stavba odpovídala 
urbanistickému a architektonickému charakteru 
prostředí, což je jistě správně, nicméně to říká 
velmi málo. Následné formulace o odstupech 
staveb přitom tento požadavek o kontextu 
přitom popírají. Dokonce dovolují uplatnit 
urbanistická hlediska pouze ve vybraných 
případech, přitom je zřejmé, že urbanistická 
hlediska, tedy princip nauky o stavbách měst, se 
musí uplatnit vždy a ve všech případech! Aby se 
velký problém i umísťováním staveb dal lépe 
řešit, navrhli jsme jej rozdělit a několik menších 
problémů. Tím bude větší šance dostat se k 
dobrému výsledku. V Pražských stavebních 
předpisech definujeme tři základní atributy: 
uliční čáru, stavební čáru a regulovanou výšku 
budovy. Tyto pojmy jsou běžné ve vyspělých 
zemích okolo nás a bývaly běžné i v Praze, než 
byly za socialismu vymazány. Tyto tři atributy 
určují základní parametry pro posouzení stavby 
a pro ověření vzájemných vztahů mezi 
budovami, které nevnímáme jako pouhé 
solitéry, ale vždy je bereme jako součást města. 
Do doby, než budou definovány přímo v 
územních a regulačních plánech, poskytneme 
stavebním úřadům jistou oporu v územně 
analytických podkladech, které se připravují 
koordinovaně s návrhem nařízení a všemi 
dokumenty Institutu plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy. Pro posouzení výškových hladin bude 
například k dispozici kompletní 3D model Prahy 
s vyznačením výšek říms jednotlivých budov 
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vůči terénu. Dále budou k dispozici z terénních 
průzkumů data o počtu podlaží budov o průběhu 
uličních čar a mnohá další velmi užitečná data. 
Do doby vzniku podrobnější dokumentace tak 
bude stále rozhodnutí o kontextuálnosti stavby 
na stavebního úřadu stejně jako dnes, nicméně 
bude mít ke svému odůvodnění více 
relevantních a podstatných podkladů o stavu v 
území. Odstupy staveb jsou ponechány jako 
dříve v poměru 1:1, ale vztahují se pouze tam, 
kde mají smysl, tj. na okna obytných místností 
stávajících budov jako ochrana volného pohledu 
na oblohu. Nově je navíc zaveden požadavek 
povinného odstupu od hranice pozemku a to pro 
případy, kdy stavby mezi sebou vytvářejí volný 
prostor. Pevně věříme, že zavedením doposud 
chybějícího jednotného slovníku a 
urbanistických parametrů se bude město lépe 
vyvíjet jako jeden organismus a nikoli jako 
náhodný shluk budov. 

Městská část 
Praha - 
Čakovice 

234/1423 
P 

2. kolo 

Struktura předpisu oproti původní vyhlášce a 
její koncepce je naprosto odlišná a zavádí 
nové pojmy, které jsou však plně vázány na 
nový Metropolitní plán, který však není ani v 
prvním kole projednávání. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Text předpisu je navržen tak, aby byl v souladu 
jak se stávajícím územním plánem, tak s 
připravovaným Metropolitním plánem. Je 
pravda, že některé nové prvky prostorové 
regulace najdou své plné uplatnění až v novém 
plánu, nicméně již před jeho platností je bude 
možné využít pro posuzování staveb. Tradiční 
urbanistické nástroje, jako je např. uliční a 
stavební čára, stávající předpis vůbec nezná a 
přitom je lze pro posouzení souladu stavby s 
charakterem území využít již dnes. Nový předpis 
dává daleko přesnější pravidla pro umístění 
staveb. To, že text předpisu vzniká v souladu s 
připravovaným Metropolitním a strategickým 
plánem a že je koordinován s činností Kanceláře 
veřejného prostoru v rámci jednotného 
systému, je naopak výhodou a nikterak 
nezabraňuje, aby předpis vešel v platnost dříve. 
Jak současný platný územní plán, tak nově 
připravované práce, jsou vzájemně 
koordinovány na stejném místě a tím je Institut 
plánování a rozvoje. Vzájemná koordinace 
zabraňuje tomu, aby mezi stavebním předpisem 
a územním plánem byly vzájemné rozpory, 
které současně platné dokumenty obsahují.  
 
V části územních požadavků stanovuje předpis 
obecné zásady uspořádání území (hlava I), tedy 
pravidla, která se uplatní při zpracování územně 
plánovacích dokumentací (tedy především 
Metropolitního plánu). Jde o standardní součást 
stavební legislativy – obdobně je uspořádána i 
vyhláška 501/2006 Sb., která (spolu s 
vyhláškou 268/2009 Sb.) tvoří celostátní 
obdobu připravovanému předpisu. Fakt, že 
stávající předpis tuto část neobsahuje, je 
legislativní dluh – Praha na základě stavebního 
zákona tyto pravidla stanovit může a musí. 
Zavedení vybraných pojmů a nástrojů navíc 
umožní základní míru standardizace dílčích 
plánů, které by měly postupně vznikat v 
návaznosti na plán Metropolitní. Díky jednotným 
pravidlům budou tyto hovořit stejným jazykem 
a budou tak srozumitelnější pro rozhodování o 
umisťování jednotlivých staveb.  
 
Od vydání stávajícího předpisu v roce 1999 
došlo také ke značné proměně související 
legislativy. Největší změnou bylo přijetí nového 
stavebního zákona v roce 2006 včetně dalších 
změn, zejména v roce 2012. Dále byly vydány 
nové vyhlášky, které upravují celé části 
dosavadního předpisu a s některými 
ustanoveními jsou v rozporu nebo se 
předmětem úpravy překrývají. Se všemi těmito 
novými skutečnostmi se návrh nového předpisu 
vypořádal. Z těchto důvodů není možné ani 
vhodné čekat až na schválení Metropolitního 
plánu. 

Městská část 
Praha 15 

215/1081 
P 

2. kolo 

Vazba na územní plán – není jasná časová 
návaznost, nejlépe by bylo posunout účinnost 
vyhlášky. 

k: 
obecn

é 
BnV Toto není možné. Viz. odpověď k připomínce č. 

215/1075. 
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Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1300 
P 

2. kolo 

U reklamních zařízení obecně chybí jakákoliv 
zmínka o omezení jejich instalace v 
památkové rezervaci a památkových zónách. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Omezení z hlediska památkové ochrany jsou 
stanoveny jiným právním předpisem. Návrh 
nařízení byl připraven ve spolupráci s Odborem 
památkové péče MHMP. 

Městská část 
Praha 20 

220/1197 
ZP 

2. kolo 

5) Požadujeme doplnit požadavek na oslunění 
bytů ve smyslu ČSN 73 4301 – Obytné 
budovy. 

k: 
obecn

é 
N 

Požadavky na oslunění byly analyzovány z 
mnoha pohledů. Výsledky těchto analýz ukázaly 
samoúčelnost požadavků na oslunění a jejich 
dopad na kvalitu bydlení jako kontraproduktivní. 
Například ve srovnání s legislativou ve vyspělé 
části Evropy nejsou takové požadavky nikde 
požadovány. Stávající požadavek na 
prosluněnost bytů je navíc ve své podstatě 
velmi sporný a jeho splnění se váže pouze k 
1.březnu. Ostatní dny tak byt již nemusí být 
prosluněn. V praxi je tento požadavek spíše 
zneužíván a naopak neosluněné byty, které jsou 
pak vedeny jako ateliéry, vykazují naprosto 
stejnou míru popularity, jako byty ostatní. A to i 
přes vyšší cenu DPH a nemožnost mít v 
takovém nebytě trvalé bydliště. 

Městská část 
Praha 20 

220/1195 
ZP 

2. kolo 

3) Návrh počítá s účinností předpisu prvním 
dnem měsíce následujícího po jeho vyhlášení 
– vzhledem k poměrně velkým odlišnostem od 
stávajícího předpisu je třeba počítat s delší 
dobou od vyhlášení k jeho účinnosti, aby se 
dotčené subjekty (investoři, projektanti, 
stavební úřady, dotčené orgány) mohly na tak 
zásadní změnu připravit. Požadujeme 
minimálně tuto dobu prodloužit min. na 6 
měsíců od vyhlášení nařízení. 

k: 
obecn

é 
A Lhůta k účinnost předpisu byla prodloužena. 

Městská část 
Praha - Újezd 

229/1353 
P 

2. kolo 

2. U staveb pro bydlení požadujeme 
specifikovat prostorové a technické podmínky 
pro ukládání jízdních kol (trvalých uživatelů). 

k: 
obecn

é 
A Požadavky na ukládání jízdních kol byly 

doplněny. 

Městská část 
Praha - 
Lysolaje 

223/1260 
P 

2. kolo 

návrhu zcela chybí maximální možná 
zastavitelnost pozemku, jak byla uvedena v 
dosavadním předpisu! 

k: 
obecn

é 
N 

Zastavěnost pozemků je parametr, který se 
mění s ohledem na charakter zástavby, a to 
velmi významně. Od až stoprocentní 
zastavěnosti v centrální části města po nízkou 
zastavěnost ve specifických oblastech vilového 
charakteru s rozlehlými pozemky. Nelze 
paušálně stanovit jednu hodnotu pro celé 
správní území města. 

Městská část 
Praha 21 

221/1234 
P 

2. kolo 

Přijetím nových Pražských stavebních předpisů 
hrozí budoucí rizika soudních sporů - tak jak 
jsou PSP navrženy, nepřiměřeně poškozují 
práva druhých osob, nejčastěji sousedů. 
Hrozí, že soused může napadnout územní 
rozhodnutí odvoláním a následně správní 
žalobou. 

k: 
obecn

é 
N Neakceptováno. Nekonkrétní připomínka. 

Předpis neupravuje správní řád. 

Městská část 
Praha - Újezd 

229/1352 
P 

2. kolo 

1. U staveb pro bydlení v zóně 08 požadujeme 
navýšit minimální požadovaný počet vázaných 
stání – nejméně 1 stání na jednotku. Pro 
bytové domy nebude z tohoto počtu možné 
udělit výjimku ve smyslu §32 odst.6. 

k: 
obecn

é 
BnV Požadavky byly navýšeny v celkových 

souvislostech. 

Městská část 
Praha 18 

218/1157 
P 

2. kolo 

Některé nekonkrétní a neuchopitelné pojmy a 
požadavky, užívané v přepisu, nejsou 
obsaženy v definicích §2. Jejich výklad v praxi 
tak bude velmi problematický (např. §46 odst. 
11 - dostatečné množství co to je, z čeho bude 
vyplývat?? - tabulka č.7 je uvedena pouze pro 
§46 odst. l a 3, nebo §53 odst. l - 
nepřiměřené omezování přístupu). 

k: 
obecn

é 
BnV 

Některé definice byly během druhého kola 
projednání upraveny. Obecnému znění se v 
určitých případech nelze vyhnout (konkrétní 
údaje nelze někdy stanovit v obecné rovině, v 
některých případech mohou dokonce být více 
návodem pro jejich obcházení nebo mohou 
implikovat jen některá řešení). 

Městská část 
Praha 18 

218/1156 
P 

2. kolo 

Celkově působí PSP jako nevyvážený 
dokument, kde na jedné straně jsou až 
nesmyslně podrobné regulativy u detailů a 
méně podstatných součástí staveb a na straně 
druhé jsou zásadní plošné a prostorové 
regulativy redukovány na minimum nebo zcela 
chybějí (týká se zejména staveb rodinných 
domů). 

k: 
obecn

é 
BnV 

Nekonkrétní připomínka. K vysvětlení slouží 
důvodová zpráva. Ve zmiňovaných principech se 
návrh nařízení neodchyluje od stávajících 
předpisů. 

Městská část 
Praha 18 

218/1110 
P 

2. kolo 

PSP tak, jak byly předloženy k projednání, 
nejsou zcela dobře uchopitelné 

k: 
obecn

é 
BnV 

Pro podrobné vysvětlení smyslu jednotlivých 
ustanovení a pochopení systému předpisu jako 
celku byla připravena rozsáhlá důvodová 
zpráva. 

Městská část 
Praha 16 

216/1109 
P 

2. kolo 

Struktura Pražských stavebních předpisů je 
značně odlišná oproti stávající vyhlášce č. 
26/1999 Sb. hl. m. 

k: 
obecn

é 
N 

Nastavené požadavky mají pro hlavní město 
Prahu větší důležitost a vážnost, než to, že 
někteří projektanti neznají právní řád. Hlavní 
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Prahy i vyhlášky č. 501/2006 Sb. V této 
souvislosti, s ohledem na naše zkušenosti s 
úrovní projektů předkládaných stavebnímu 
úřadu (posouzení souladu s obecně 
technickými požadavky na stavby činí 
projektantům problémy, případně projektanti 
vůbec nevědí o existenci vyhlášky pro Prahu), 
lze očekávat nárůst komplikací. 

město Praha má již tradičně upravené 
požadavky na svém území rozdílně. Tak je 
uvedeno v účinném stavebním zákoně v § 194 
písm. e) 

Městská část 
Praha 16 

216/1107 
P 

2. kolo 

Chybí nám omezení zastavěnosti pozemků 
(nejen rodinných domů, ale i staveb pro 
individuální rekreaci, případně u jiných 
staveb). 

k: 
obecn

é 
N 

Zastavěnost pozemků je parametr, který se 
mění s ohledem na charakter zástavby, a to 
velmi významně. Od až stoprocentní 
zastavěnosti v centrální části města po nízkou 
zastavěnost ve specifických oblastech vilového 
charakteru s rozlehlými pozemky. Nelze 
paušálně stanovit jednu hodnotu pro celé 
správní území města. 

Městská část 
Praha 16 

216/1105 
P 

2. kolo 

Pražské stavební předpisy neřeší problematiku 
staveniště jako ust. §24e) vyhl. č. 501/2006 
Sb. 
 
Podmínky pro staveniště a jeho provoz 
považujeme dle našich zkušeností za důležité, 
neboť v rámci výstavby dochází k řadě 
problémů. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Požadavky jsou stanoveny v obecné rovině pro 
všechny druhy staveb a zařízení. Pro staveniště 
(dočasné stavby) existují podle povahy různé 
úlevy uvedené přímo u daných požadavků. 

Městská část 
Praha 15 

215/1084 
P 

2. kolo 

Protože je nejasné, co bude Metropolitní plán 
obsahovat, počítá se, v některých případech s 
povinností stavebníka vypracovat územní 
studii.? Jak bude SÚ tuto studii vyžadovat, 
když povinnosti lze ukládat pouze zákonem se 
lze dohadovat. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Pražské stavební předpisy jsou prováděcím 
předpisem ke stavebnímu zákonu a mohou 
pracovat pouze v rozsahu daného zmocnění. 
Předpisem není stanovena povinnost vypracovat 
územní studii. 

Městská část 
Praha 15 

215/1077 
P 

2. kolo 

Jak je zřejmé i z následujících připomínek, 
máme určité obavy z přechodného období 
(vyjádřené § 80 tohoto předpisu) mezi 
použitím tohoto předpisu a platnosti nového 
MPP pokud nebude v platnosti do konce roku 
2016? Jak se bude v takovémto případě 
postupovat? Bude novelizován §80? 

k: 
obecn

é 
BnV 

Tato ustanovení byla upravena. Nicméně v 
obecné rovině musí existovat možnost dokončit 
řízení s dokumentací zpracovanou podle 
předchozí právní úpravy. Příprava projektů je 
často na roky dlouhý proces. 

Městská část 
Praha 16 

216/1108 
P 

2. kolo 

V návrhu jsou některé požadavky uvedeny 
přímo v textu vyhlášky, některé jsou uvedeny 
v příloze, což 
způsobuje nepřehlednost. 

k: 
obecn

é 
N 

Členění návrhu nařízení je obdobné jako 
například u "bezbariérové" vyhlášky. Oproti 
stávajícímu předpisu, který je odkazuje na 
"normové" hodnoty, je naopak toto členění 
přehlednější. 

Městská část 
Praha 20 

220/1198 
ZP 

2. kolo 

6) Požadujeme znovu zvážit úroveň 
„změkčení“ požadavků týkajících se 
bezpečnosti užívání stavby, kdy např. u 
zábradlí v individuální výstavbě rodinných 
domů se požadavek má uplatnit „přiměřeně“. 

k: 
obecn

é 
BnV Požadavky byly upraveny. 

Městská část 
Praha - 
Kolovraty 

228/1351 
P 

2. kolo 

MČ Praha - Kolovraty k výše uvedenému 
návrhu sděluje, že připomínkování PSP přísluší 
odborným organizacím a příslušným orgánům 
státní správy případně samosprávy na úrovni 
hl.m.Prahy. 

k: 
obecn

é 
BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha 20 

220/1199 
ZP 

2. kolo 

7) Požadujeme na území MČ Praha 20 
zrevidovat hranice zóny pro stanovení počtu 
parkovacích stání, neboť její návrh vůbec 
nezohledňuje charakter a uspořádání území 
ani skutečné docházkové vzdálenosti. 

k: 
obecn

é 
N 

Zóny byly stanoveny na základě skutečné 
docházkové vzdálenosti (algoritmem podle 
digitálního modelu území). 

Městská část 
Praha 16 

216/1096 
P 

2. kolo 

Omezit zastavěnost pozemků (nejen rodinných 
domů, ale i staveb pro individuální rekreaci, 
případně u jiných staveb). 

k: 
obecn

é 
N 

Zastavěnost pozemků je parametr, který se 
mění s ohledem na charakter zástavby, a to 
velmi významně. Od až stoprocentní 
zastavěnosti v centrální části města po nízkou 
zastavěnost ve specifických oblastech vilového 
charakteru s rozlehlými pozemky. Nelze 
paušálně stanovit jednu hodnotu pro celé 
správní území města. 

Městská část 
Praha 19 

219/1189 
P 

2. kolo 

27. součástí (projektovou i realizační) nové 
výstavby musí být vždy i kompletní městský 
mobiliář (odpadkové koše, lavičky, ... ) 

k: 
obecn

é 
BnV 

Vybavení musí odpovídat vždy konkrétní situaci. 
Nelze takto paušálně stanovit. Na některých 
veřejných prostranstvích jsou koše a lavičky 
naopak nevhodné. Není také možné paušálně 
stanovit počet výbavy dle velikosti plochy. 

Městská část 
Praha 19 

219/1188 
P 

2. kolo 

26. v předpise není řešena povinnost při 
výstavbě nových bytů (v součtu např. nad 30) 
vždy prověřit, nebude-li v odpovídající 
vzdálenosti, kapacitě a kvalitě dostupné, pak 
zajistit pro tyto nové byty počet míst pro děti 
v mateřské škole i v základní škole, obchodní 

k: 
obecn

é 
BnV 

Požadavek je mimo rozsah zmocnění pro 
Pražské stavební předpisy, nelze v nich upravit. 
Pražské stavební předpisy stanovují technické 
požadavky na stavby a požadavky na využívání 
území, a to na základě zmocnění dle § 194 
stavebního zákona. Předpisy tak mohu definovat 
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a komerční plochy a hřiště (dětské, seniorské) 
a napojení na městskou hromadnou dopravu 
podle předpokládané skladby obyvatel 

prostorový a technický standard bydlení, 
eventuálně povinné příslušenství (např. 
parkovací stání). Nemohou ovšem zavést 
povinný příspěvek na veřejnou vybavenost, 
taková věc je zcela mimo zákonný rámec. 
Vyčítat Pražským stavebním předpisům, že 
neregulují oblasti, které regulovat nemohou, 
není fér. 

Městská část 
Praha 15 

215/1090 
P 

2. kolo 

Způsob regulace dopravy v klidu a snaha 
posunout Prahu směrem k jiným velkoměstům 
v EU, jak uvádí návrh předložených 
„Pražských stavebních předpisů“, se objevuje 
v době, kdy ve zdejších podmínkách ještě není 
připravená situace pro úspěšnou realizaci 
tohoto záměru. V předložené strategii, která je 
součástí důvodové zprávy, je uvedeno, že tato 
strategie usiluje o regulaci parkování na 
veřejném prostranství, o zpoplatnění 
veřejného prostranství pro parkování. K 
úspěšné realizaci tohoto záměru však na 
území hl. m. Prahy chybí podmínky - např. 
odstavná parkoviště s náležitou kapacitou v 
okrajových částech města tak, jak je tomu u 
jiných velkoměst v EU. Rovněž z hlediska 
uváděného „vyvážení vztahu mezi 
automobilovou a pěší dopravou“ není správné 
snižovat požadavky na dopravu v klidu,  
a to z následujícího důvodu. 
 
V současné době platná vyhláška hl. m. Prahy 
č. 26/1999 Sb. HMP, o obecných technických 
požadavcích na výstavbu v hlavním městě 
Praze v platném znění odráží stupeň 
motorizace z období konce minulého tisíciletí – 
tedy z doby před více než 15 lety, takže už v 
současné době nevystihuje aktuální situaci. 
Dalším zmírněním požadavků na dopravu v 
klidu (viz Příloha č. 2) by došlo k 
nenapravitelným chybám. Jednak by nastala 
těžko řešitelná situace v parkování ve všech 
pražských lokalitách, dále by bylo chybným 
krokem umožnit povolení výjimky z odst. 1 
písm. a) § 32 (z minimálního požadovaného 
počtu stání). Z dosavadní praxe je zřejmé, že 
možnost povolení této výjimky by způsobila 
tlak stavebníků na stavební úřady a dotčené 
orgány na povolování výjimek a vydávání 
kladných stanovisek k výjimkám. Důsledkem 
toho by bylo, že původně předpisem 
předepsané hodnoty by nebyly naplňovány. 
 
Praha je město velmi specifické, takže snahy o 
postupné připodobňování k jiným evropským 
velkoměstům je velmi problematické – viz 
např. uváděný Berlín. Je třeba zohlednit 
odlišný historický vývoj i místní podmínky – 
navrhované změny by měly reagovat na vývoj 
v konkrétních podmínkách. 
 
Zkušenosti z praxe ukazují, že již v současné 
době při výstavbě nových komplexů má tato 
výstavba z hlediska dopravy v klidu negativní 
dopad na své okolí, protože parkující vozidla, 
která přibydou do této oblasti v důsledku nové 
výstavby, expandují do přilehlého okolí i při 
splnění aktuálně platných požadavků na 
dopravu v klidu, neboť již ani tyto požadavky 
nevycházejí ze současného stupně motorizace. 
Další zmírnění požadavků by tedy situaci ještě 
zhoršilo. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Důvodová zpráva naopak říká, že bez 
zpoplatnění veřejných prostranství pro 
parkování a dalších kroků není možné předpisy 
v oblasti požadavků na dopravu v klidu přiblížit 
evropskému standardu a proto návrh nařízení 
pokračuje principiálně v regulaci nastavenou 
stávající právní úpravou. 

Městská část 
Praha 16 

216/1106 
P 

2. kolo 

Pražské stavební předpisy neřeší problematiku 
těžby nerostů jako ust. §18 vyhl.č. 501/2006 
Sb. Ve správním obvodu Prahy 16 jsou značné 
plochy, které umožňují těžbu. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Z připomínky nevyplývá žádný konkrétní 
požadavek na zapracování. Požadavky jsou 
stanoveny v obecné rovině a platí pro všechny 
druhy staveb a zařízení. 

Městská část 
Praha 15 

215/1085 
P 

2. kolo 

Nevíme také, jak byla informována veřejnost o 
chystaných změnách a jak budou proškoleni 
referenti stavebních úřadů? 

k: 
obecn

é 
BnV 

Nekonkrétní připomínka k návrhu textu. 
 
Předpis byl uveřejněn na stránkách 
www.uppraha.cz v záložce stavební předpisy, 
kde jsou postupně umisťovány související 
informace. O předpisu vyšla řada článků v 
médiích na popud IPR. Pro novináře byla 
uspořádána i společná cesta po městě spolu s 
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primátorem, kde byly řešeny souvislosti 
výstavby města a předpisů. 
 
Na projednání připomínek Zpracovatel věnoval 4 
měsíce od února do června 2014. S každou MČ, 
která zaslala připomínky proběhlo jednání nad 
připomínkami. 
 
Předpokládá se, že IPR poskytne výukové 
semináře. 

Městská část 
Praha 19 

219/1161 
P 

2. kolo 

Rada je přesvědčena,že PSP je možné 
projednávat pouze společně s MP, a proto 
nesouhlasí s dalším projednáváním PSP, neboť 
jsou nehlasovatelné a jejich značná část by 
nemohla být v praxi po dobu několik let vůbec 
užívána. 

k: 
obecn

é 
N 

Návrh nařízení pro hl. město Prahu je zpracován 
jako prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu 
dle § 194 písm. e). Text je zapotřebí, aby bylo 
možné podle něj zpracovat územní plán. Na 
území hl. m. Prahy vyhláška č. 501/2006 Sb. 
neplatí. 
 
Více viz. připomínka č. 219/1160. 

Městská část 
Praha 18 

218/1159 
P 

2. kolo 

Problémové výjimkové ustanovení (v PSP 
uvedeno duplicitně) z 
praxe často nejasné a zneužitelné. 

k: 
obecn

é 
BnV Výjimky jsou uvedeny pouze na konci předpisu. 

Městská část 
Praha 16 

216/1095 
P 

2. kolo 

Řešit problematiku těžby nerostů jako usl. §18 
vyhl.č. 501/2006 Sb. Ve správním obvodu 
Prahy 16 jsou značné plochy, které umožňují 
těžbu. 

k: 
obecn

é 
BnV Požadavky jsou stanoveny v obecné rovině a 

platí pro všechny druhy staveb a zařízení. 

Městská část 
Praha 9 

209/952 
P 

2. kolo 

7/ Předkladatel předpisu nekonzultoval s MČ 
P9 "Uspořádání zón" dle přílohy č. 3, dle 
kterých je vypočítán počet parkovacích stání, 
přičemž evidentně zpracovatel nemá přesné 
ponětí o potřebách dopravy v klidu včetně 
napojení na obslužné komunikace, neboť 
předložené ohraničené Zóny nereflektují 
skutečný stav území a potřeb pro pokrytí 
parkovacími stáními. 

k: 
obecn

é 
N 

Uspořádání zón vychází čistě z obecných kritérií 
centrality území a dopravní dostupnosti (viz 
důvodová zpráva). V Pražských stavebních 
předpisech nelze s ohledem na možnosti 
zákonného zmocnění určovat pro konkrétní 
území specifické požadavky nad rámec 
obecných kritérií. 

Městská část 
Praha 12 

212/1038 
P 

2. kolo 

Požadujeme zásadním způsobem zvýšit 
minimální požadované počty stání u všech 
navrhovaných staveb ve vnější části Prahy, 
neboť navrhovaný systém je v tomto směru 
ještě mírnější než současná vyhláška č. 
26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných 
technických požadavcích na výstavbu v 
hlavním městě Praze, která však již dnes 
neodpovídá současným potřebám a výraznou 
měrou tak zhoršuje dopravu v klidu stávající 
zástavby 

k: 
obecn

é 
A Koeficienty budou upravovány směrem nahoru. 

Městská část 
Praha 12 

212/1036 
P 

2. kolo 

Požadujeme zvýšit požadované odstupy od 
okolních budov zejména v oblastech mimo 
centrální a vnitřní části města, neboť 
navrhovaný systém především v sídlištní 
zástavbě umožní zahušťování zástavby a 
snížení prostorového standardu před okny 
obytných místností a nikoli vytvoření 
klasického města s ulicemi a kontinuálně 
fungujícím parterem 

k: 
obecn

é 
N 

Smyslem ustanovení, definujícím odstupy 
staveb je garantovat minimální prostor před 
okny obytných místností, nikoli určovat 
charakter zástavby. K tomu obecný předpis ani 
sloužit nemůže. 

Městská část 
Praha 10 

210/987 
P 

2. kolo 

V rámci přípravy Generelu pro VP Prahy 10 
velmi vítáme, že návrh PSP zdůrazňuje 
význam a kvalitu veřejných prostranství pro 
město a jeho obyvatele, zavádí jasná pravidla 
pro vztah zástavby a ulic či náměstí. Definuje 
urbanistické typy ulic, požadavky na oplocení, 
formu a charakter parkování, umístění 
reklamních zařízení. Takovéto shrnutí 
nejdůležitějších poznatků je pro rozhodování v 
území velmi cennou pomůckou. 

k: 
obecn

é 
BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 
Praha 10 

210/986 
P 

2. kolo 

Návrh Pražských stavebních předpisů 
zpracoval velice kvalifikovaný kolektiv autorů, 
kteří se zaměřují na kapitoly, které byly v 
dosavadním předpisu dosud opomíjeným 
tématem. Jedná se zejména o urbanistické 
vztahy, o myšlenku, že budovy nejsou 
pouhými solitéry, ale spoluvytváří obraz 
města. Velká snaha je o návrat ke 
kompaktnímu městu a zamezování 
rozvolňování města, které degraduje jeho 
přirozený charakter. 

k: 
obecn

é 
BnV Vzato na vědomí. 

Městská část 209/985 Dáváme na zvážení, zda do nařízení zahrnout k: BnV Návrh vychází ze stávající úpravy. 
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Praha 9 P 
2. kolo 

povinnost uzpůsobit příslušnou část 
garážových stání pro vozidla na plynná paliva 
(LPG, CNG), což provedla novela ČSN 736058 
v čl. 5.4.3. Případně daný počet stání řešit na 
povrchu. 

obecn
é 

Městská část 
Praha 9 

209/954 
P 

2. kolo 

9/ Z předpisu plyne. že stavební úřad má 
možnost dát výjimku z počtu parkovacích 
stání až pro 30 automobilů viz. § 32 odst. (6) 
Z odstavce 1 písm. aj lze povolit výjimku, a to 
za 
předpokladu, že minimální požadovaný počet 
stání je nižší než 30. 

k: 
obecn

é 
BnV Ano. Počet byl však snížen na 10. 

Městská část 
Praha 14 

214/1058 
P 

2. kolo 

Definovat podrobnější podmínky, za nichž je 
možné výjimku poskytnout. Zejména 
nepřipustit možnost poškozování práv 
sousedů, a to ani snižováním kvality veřejných 
prostranství, významným snižováním podílu 
zeleně v zastavěném území a dalších 
urbanistických hodnot místa. 
 
- další výjimky 
 
Stejně doplnit pravidla pro § 25 odst. 2 až 4 
(viz též konkrétní požadavek), § 29 odst. 2, § 
45 odst. I 
až 4. 

k: 
obecn

é 
BnV Požadavky jsou stanoveny v obecné rovině. 

Městská část 
Praha 13 

213/1046 
P 

2. kolo 

Rada městské části 
 
l. bere na vědomi 
 
návrh nařízení RHMP, kterým se stanovují 
obecné požadavky na využití území a 
technické požadavky na stavby v hlavním 
městě Praze ("Pražské stavební předpisy") 

k: 
obecn

é 
BnV   

Městská část 
Praha 9 

209/949 
P 

2. kolo 

4/ Předpis postrádá jakékoliv řešení veřejné 
vybavenosti, není žádný posun od původní 
vyhlášky. přičemž se ustoupilo od požadavku, 
který vznesla MČ P9 ohledně potřeby ukotvit 
ve veřejné vybavenosti formu spolupráce 
"stavebníka" na zřízení příslušného počtu míst 
v předškolních a školních zařízeních. 

k: 
obecn

é 
N 

Pražské stavební předpisy nemohou ovšem 
zavést povinný příspěvek na veřejnou 
vybavenost, taková věc je zcela mimo zákonný 
rámec, ve kterém se nařízení pohybuje. 

Městská část 
Praha 7 

207/863 
P 

2. kolo 

Je potřeba dořešit následující ustanovení: V 
místech odkazů na posuzování podle územní 
studie (ÚZ) např. v §18 a §22 bude 
prvoinstanční stavební úřad oprávněn tuto ÚZ 
od investorů požadovat? Pořizovat ji bude 
MHMP nebo pořizovatel na volné noze? 
Použitelná bude až po jejím schválení? (Viz § 
25 a § 30 SZ. Pokud ji nebudou žadatelé mít, 
bude § 18 posuzován individuálně a bude 
vznikat spousta sporů a odvolání, bude chybět 
exaktní a jednotný náhled. Podle jakého 
předpisu ji bude prvoinstanční stavební úřad. 
stanovovat, v návrhu PSP je jen popis, jak se 
třídí a co vymezuje. Bližší zásady v 
předloženém návrhu chybí a tak vzniká další 
možný zdroj sporů. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Územní studie je podle stavebního zákona pouze 
územně plánovací podklad nikoli dokumentace, 
tzn. že k územní studii se při rozhodování pouze 
přihlíží jako k podkladu. 

Městská část 
Praha 9 

209/908 
P 

2. kolo 

Původní vyhláška byla spíše stavebně 
technického směru, přičemž nový předpis více 
inklinuje k urbanismu jakožto takovému, bez 
detailnějších technických požadavků na 
stavby. 

k: 
obecn

é 
N 

Nařízení stanovuje jak požadavky na využívání 
území, tak technické požadavky na stavby, at v 
rozsahu obdobném celostátní vyhlášce 
268/2009 Sb. Nelze tedy souhlasit, že předpis 
se "detailnějšími technickými požadavky na 
stavby" nezabývá. 

Městská část 
Praha 8 

208/885 
P 

2. kolo 

vyžadujeme zásadní revizi textu, který je 
neúplný, pro praxi nefunkční a nepoužitelný, 
některé pojmy jsou v rozporu se Stavebním 
zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění – 
dále jen SZ (např. § 4 pojem „území 
transformační“ a SZ § 43 odst.1 pojem 
„plocha přestavby“, který je srozumitelnější), 

k: 
obecn

é 
BnV Drobné formulační nedostatky byly v druhém 

kole odstraněny. 

Městská část 
Praha 7 

207/866 
P 

2. kolo 

doporučujeme dořešit problematiku 
vzájemného souhlasu vlastníků technické 
infrastruktury – mohla by zde být možnost 
udělení výjimky z odst. 1 § 30. 

k: 
obecn

é 
BnV Bude doplněno. 

Městská část 
Praha 7 

207/858 
P 

2. kolo 

V obdrženém textu již není definice bytové 
domu. V platném ÚPn ale bytový dům jako 
pojem při posuzování funkčního využití 

k: 
obecn

é 
BnV Co není RD je BD, míru polyfunkce - přípustnou 

/ požadovanou stanovuje ÚP 
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existuje, bude se jako bytový posuzovat dům 
pro bydlení, který překročí velikost určenou 
pro Městský RD, nebo to bude obecně budova 
dle § 2/2a )s upřesněním pro bydlení? 

Městská část 
Praha 8 

208/887 
P 

2. kolo 

bez důvodové zprávy a v ní uvedených 
vysvětlení a grafických zobrazení jsou některá 
ustanovení nejasná, 

k: 
obecn

é 
BnV Důvodová zpráva je součástí návrhu nařízení. 

Městská část 
Praha 3 

203/637 
P 

2. kolo 

Návrh sám o sobě se v některých pasážích 
vyjadřuje nesrozumitelně, protože se snaží 
nahrazovat dodnes používané a zažité 
stavitelské a urbanistické termíny jakýmisi 
obecně vytvořenými složitými novotvary. 
Nejasnosti se násobí také tím, že je návrh 
předkládán samostatně, v předstihu a před 
zveřejněním návrhu nástrojů MÚP. 
 
Zvlášť je to zřetelné v pasážích, kde se návrh 
pokouší vyhýbat nástrojům „funkčního využití“ 
a snahou nahradit jejich logiku jakousi novou 
koncepcí s kostrbatými definicemi a spojeními 
jako „vnější působení staveb“, „činnosti či děje 
na prostředí“ a dalšími. 

k: 
obecn

é 
BnV Návrh byl upraven. 

Městská část 
Praha 3 

203/634 
P 

2. kolo 

Městská část Praha 3 usnesením RMČ č. 812 
ze dne 9. prosince 2013 schválila „Požadavky, 
připomínky, návrhy a podklady městské části 
k tvorbě nového (Metropolitního) územního 
plánu k novému včetně návrhu požadovaných 
charakterových lokalit“. V úvodním 
zdůvodnění materiálu jsme jako nejdůležitější 
připomínku uvedli přesvědčení, že požadované 
vytvoření lokalit podle charakterů struktury 
stávající zástavby a jimi vymezených 
veřejných prostorů je možné, ale bez 
detailnějšího vymezení funkčního využití 
prostřednictvím definovaných kategorií není v 
souladu s územně plánovací metodikou. 
 
Jsme přesvědčeni, že vymezení lokalit nového 
územního plánu musí vycházet nejen ze 
zastavitelnosti, z prostorových a strukturních 
požadavků, míry změn a zátěže, ale také z 
určení funkčního využití a role lokalit v 
územním kontextu.  
 
Proto předložený návrh nařízení MHMP 
posuzujeme hlavně v souvislosti s výše 
uvedeným, pro nás důležitým, pohledem. V 
našich připomínkách se samozřejmě věnujeme 
i jeho dalším detailům, které vnímáme jako 
správně nasměrované, ale u kterých 
doporučujeme jejich dopracování a uvedení do 
souladu s některými platnými předpisy, se 
zažitými pravidly a zvyklostmi českého 
územního plánování a stavitelství. 

k: 
obecn

é 
BnV Bereme na vědomí. 

Městská část 
Praha 3 

203/627 
P 

2. kolo 

Hlavní město Praha má na základě zmocnění 
ze stavebního zákona k dispozici dva základní 
funkční nástroje, kterými z pozice samosprávy 
určuje a definuje rozhodování stavebních 
úřadů. Kromě územního plánu jsou jimi 
obecné požadavky na využívání území a 
technické požadavky na stavby, nyní v návrhu 
společně nazývané jako Pražské stavební 
předpisy (PSP). Tyto dva nástroje zásadním 
způsobem určují fyzickou podobu města a 
kvalitu výstavby. To klade na PSP významné 
požadavky na přesnost, dostatečnou míru 
podrobnosti a výkladovou jednoznačnost. MČ 
Praha 3 se ztotožňuje s navrhovatelem v 
základním východisku, že stávající vyhláška 
OTPP tyto nároky nesplňuje a v mnohých 
ohledech zabraňuje městotvorným řešením. 

k: 
obecn

é 
BnV Bereme na vědomí. 

Městská část 
Praha 3 

203/632 
P 

2. kolo 

Mimo jiné se má návrh PSP zásadně odlišovat 
od platných OTP pro zbývající část republiky. 
Taková rozdílnost zřejmě nebude dlouhodobě 
akceptovatelná a příslušné ministerstvo bude 
muset vše uvést do souladu. Proto by měl být 
předložený předpis zásadně konzultován a 
korigován s MMR ČR. Jedině potom má návrh 
nových stavebních předpisů šanci nahradit 

k: 
obecn

é 
BnV 

Navrhovaný předpis se od celostátní úpravy 
zásadněji odlišuje pouze v části týkající se 
územních požadavků. Část stavebních 
požadavků je koncipována obdobně jako v 
celostátní vyhlášce 268/2009 Sb. Návrh byl 
podrobně konzultován s MMR, jehož připomínky 
byly z velké části přijaty. Přizpůsobení 
celostátního předpisu by bylo zpracovatel 
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stávající pravidla a být v obdobné podobě 
přijat celorepublikově. 

vítáno; záleží především na postoji MMR. 

Městská část 
Praha 3 

203/631 
P 

2. kolo 

Dovolujeme si také upozornit, že důležitost a 
významnost dopadů navrhovaného předpisu si 
vyžaduje delší a důkladnější projednání s 
městskými částmi a veřejností. Ačkoli stavební 
zákon stanoví, že požadavky na využívání 
území a stavby hlavní město Praha stanoví 
nařízením, domníváme se, že zákon nebrání 
přijmout či projednat předpis zastupitelstvem 
HMP a přiznat tím PSP důležitost, kterou pro 
rozvoj hlavního města mají mít. Lhůta 30 dnů 
k formulaci stanovisek k tak důležitému a 
komplikovanému předpisu je zcela 
nedostatečná. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Na projednání připomínek Zpracovatel věnoval 4 
měsíce od února do června 2014. S každou MČ, 
která zaslala připomínky proběhlo jednání nad 
připomínkami. 

Městská část 
Praha 2 

202/624 
P 

2. kolo 

Vyzýváme odpovědné zástupce hlavního 
města k širšímu věcnému dopracování jak 
textu nařízení, tak potřebných systémových 
kroků, které povedou k minimalizaci problémů 
se zavedením tak razantní legislativní změny. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Text byl po projednání ve druhém kole 
významně upraven ve smyslu zaslaných 
připomínek. 

Městská část 
Praha 2 

202/584 
P 

2. kolo 

1.2. Takto rozsáhlá změna předpisů 
předpokládá širokou a důslednou právní a 
odbornou analýzu s jednoznačným vyvozením 
dopadů nejen na legislativní systém 
povolování staveb a rozhodování o území hl. 
města, ale také s dopady na aplikaci a 
provázanost celostátní legislativy související – 
např. daňové, občansko-právní atp. 

k: 
obecn

é 
BnV Nekonkrétní připomínka. 

Městská část 
Praha 10 

210/993 
P 

2. kolo 

Velice složité a časově náročné bude 
posuzování jednotlivých ustanovení – např. 
posuzování odstupů § 24 nebo prvků před 
stavební čarou § 20 c). 

k: 
obecn

é 
BnV 

Proti stávající úpravě, která vedla k 
nejednoznačnému výkladu, jsou právě tato 
ustanovení upřesněna. 

Městská část 
Praha 10 

210/989 
P 

2. kolo 

Městská část Praha 10 vítá regulaci reklamních 
ploch ve veřejném prostoru (billboard, 
bigboard). Je potřeba rozhodovat dle 
konkrétních případů s přihlédnutím k 
charakteru dotčeného území, nikoli k jednotné 
plošné regulaci. 

k: 
obecn

é 
BnV Bereme na vědomí. 

Městská část 
Praha 9 

209/947 
P 

2. kolo 

2/ Pojmy jako např. areál, blok, lokalita, 
režim, rozhraní, atd. jsou v textaci velmi 
vágně formulovány a budou přispívat k 
subjektivnímu výkladu nejen tvůrci 
projektových dokumentací k vydání 
jednotlivých povolení, ale i k subjektivnímu 
posuzování jednotlivými úředníky. 

k: 
obecn

é 
BnV Pojmy byly v druhém kole projednání upraveny. 

Městská část 
Praha 12 

212/1033 
P 

2. kolo 

předpis je svou vizí kompaktního města 
vhodný především pro vnitřní město, ale 
nevyhovuje podmínkám okrajových městských 
částí Prahy, k jejichž znakům a hodnotám 
patří i určitá rozvolněnost zástavby doplněná 
zelení, přičemž současné problémy, se kterými 
se okrajové městské části Prahy potýkají, 
navrhovaný předpis ještě více prohlubuje 

k: 
obecn

é 
N 

Návrh nařízení je obecným předpisem. 
Konkrétní specifika jednotlivých území může 
stanovit pouze územně plánovací dokumentace. 

Městská část 
Praha 10 

210/992 
P 

2. kolo 

Bez úpravy stavebního zákona a vyhl. č. 
499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
jsou některé požadavky návrhu Pražských 
stavebních předpisů (dále jen PSP) 
nevymahatelné (např. §18 – územní studie). 
Není zřejmá vymahatelnost zpracování 
dokumentace, která nebude zpracována 
projektantem podle PSP, stavební úřad se 
bude dostávat do role projektanta. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Územní studie je podle stavebního zákona 
územně plánovací podklad nikoli územně 
plánovací dokumentace. Pražské stavební 
předpisy jsou prováděcím předpisem ke 
stavebnímu zákonu. 

Městská část 
Praha 10 

210/990 
P 

2. kolo 

Jelikož se jedná o komplexní a důležitý 
materiál, který bude mít výrazný dopad na 
rozvoj města, je potřeba ho důsledně 
projednat ve všech orgánem MČ Praha 10. Z 
tohoto důvodu bychom uvítali delší dobu na 
jeho projednání. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Na projednání připomínek Zpracovatel věnoval 4 
měsíce od února do června 2014. S každou MČ, 
která zaslala připomínky proběhlo jednání nad 
připomínkami. 

Městská část 
Praha 10 

210/988 
P 

2. kolo 

Velmi přínosné je strukturování dokumentu od 
obecného ke konkrétnímu, jako je tomu u 
stavebního zákona, provázanost a ucelenost s 
územně plánovací dokumentací a koordinace 
předpisu s Institutem plánování a rozvoje 
města a jejich připravovaným Metropolitním 
plánem, Strategickým plánem, Manuálem 
tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy aj. 

k: 
obecn

é 
BnV Zpracovatel bere na vědomí. 
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Městská část 
Praha 9 

209/950 
P 

2. kolo 

5/ Kapacity parkování jsou v prováděcím 
předpisu jednostranně upravovány ve 
prospěch stavebníků, developerů, investorů 
jednotlivých investičních záměrů. Oproti 
původní 
vyhlášce je výpočtem dle předpisu počet 
parkovacích stání snížen. (popsáno výše viz § 
32 a 33) 
 
Lze jen stěží souhlasit s argumentem 
zpracovatele, že předpisy jsou pak pouze 
doplňujícím nástrojem, předepisujícím 
standardně pouze maxima přípustných stání 
(odkazující se na Berlín, Kodaň), kde geneze 
předpisů těchto měst je zcela odlišná od území 
hl. m. Prahy. 
 
Odkaz na soukromé provozování car-free 
projektů je neodůvodnitelné. 
 
Odůvodnění, že "definováni přesných hodnot 
je nevhodné jednak z toho důvodu, že každý 
záměr v území je unikátní a je vhodnější 
ponechat určitý rozptyl pro rozhodnuti 
investora v každém konkrétním případě, a 
dále proto, že konkrétní počet stání často 
vynucuje stavebně neadekvátní řešení (např. 
kvůli několika stáním navíc je nezbytné 
vybudovat ještě jednu úroveň podzemních 
garáží včetně nákladných ramp). Minima a 
maxima sledují z hlediska veřejného zájmu 
různé motivace. Minimum definuje 
nepodkročitelný počet stání tak, aby byly v 
jednotlivých stavbách zajištěny dostatečné 
parkovací kapacity a realizace 
tak nezatěžovaly své okolí parkujícími vozidly, 
zatímco maximum definuje limitní počet 
realizovatelných stání tak, aby jednotlivé 
stavby negenerovaly nadměrnou dopravní 
zátěž 
v území" je pro Městskou část naprosto 
neakceptovatelné, neboť nový předpis nejenže 
snižuje nároky na dopravu v klidu, ale zároveň 
poskytuje stavebníkovi, developerovi, 
investorovi možnost umisťovat parkovací stání 
na veřejnou komunikační síť, přičemž již, dnes 
na území MČ P9 je vysoký deficit parkovacích 
stání a touto úpravou by došlo k navýšení 
počtu parkovacích stání bez možnosti 
regulace. 

k: 
obecn

é 
N 

Citované argumenty z důvodové zprávy vůbec 
nesouvisí s namítanými skutečnostmi. Naopak - 
např. citovaná pasáž vysvětluje, proč v Praze 
nelze zavést obdobnou regulaci jako ve 
zmíněných městech. 
 
Předpis vůbec neumožňuje stavebníkovi 
umisťovat stání na stávající komunikační síť. Vše 
podrobně vysvětleno v jednotlivých 
ustanoveních. 

Městská část 
Praha 9 

209/946 
P 

2. kolo 

1/ Struktura předpisu oproti původní vyhlášce 
a její koncepce je naprosto odlišná a zavádí 
nové pojmy, které jsou však plně vázány na 
nový Metropolitní plán, který zatím není ani 
v prvním kole projednávání. 
 
Původní vyhláška byla spíše stavebně 
technického směru, přičemž nový předpis více 
inklinuje k urbanismu jakožto takovému, bez 
detailnějších technických požadavků na 
stavby. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Odlišnost se týká části územních požadavků, 
část stavebních požadavků je nadále velmi 
obdobná celostátní úpravě. 
Přestože je předpis provázán s územně 
plánovací dokumentací, byl záměrně formulován 
tak, aby do okamžiku jejího vydání představoval 
i ve spojení s účinnou ÚPD zcela funkční právní 
úpravu. 

Městská část 
Praha 1 

201/544 
ZP 

2. kolo 

3) Terminologie použitá v návrhu PSP je 
odlišná od předchozí vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
Používá jiné pojmenování stejných pro stejné 
věci/úkony/instituty a na druhé straně používá 
stejné pojmenování pro odlišné 
věci/úkony/instituty. Dále návrh obsahuje 
zavedení pojmu, které jsou v rozporu s 
nomenklaturou občanského zákoníku, 
daňových zákonu a majetkových zákonu. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Některé pojmy jsou stanoveny odlišně od 
celostátních předpisů, v drtivé většině případů 
ale nejde o změnu významu těchto pojmů, 
nýbrž o "vylepšení konkrétní textace definice" 
na základě zkušeností s jejím používáním. 

Městská část 
Praha 1 

201/543 
ZP 

2. kolo 

2) Odkazování na ÚAP a územní studie v 
návrhu PSP, vzhledem ke způsobu jejich 
pořizování, znamená maximální omezení 
možnosti vlastníku nemovitostí a Městských 
částí vyjádřit se k podkladu při stavebních 
nebo územních řízeních vedených stavebními 
úřady. Nahrazení Územního plánu nižšími 
stupni územně-plánovací dokumentace 
prakticky téměř vylučuje možnosti samospráv 
hodnověrně naplňovat strategii rozvoje 
území příslušné městské části. 

k: 
obecn

é 
BnV 

ÚAP a územní studie jsou dle stavebního zákona 
pouze územně plánovací podklady, tj. stavební 
úřad k nim při svém rozhodování přihlíží. Nejsou 
to však právně závazné dokumenty. 
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Městská část 
Praha 2 

202/622 
P 

2. kolo 

Doporučujeme sjednotit způsob zpracování 
příloh návrhu nařízení. 

k: 
obecn

é 
BnV Nekonkrétní připomínka. Přílohy jsou jednotné. 

Městská část 
Praha 2 

202/621 
P 

2. kolo 

Doporučujeme zvážit úpravu nařízení ve 
vztahu k odkazům na technické normy, které 
jsou nahrazeny přímo přílohami nařízení, 
protože technické normy jsou průběžně 
novelizovány i v souvislosti s evropskými 
předpisy a může docházet ke kolizi s 
požadavky dotčených orgánů, které postupují 
podle jiných právních předpisů, které na 
technické normy odkazují. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Návrh nařízení je připraven tak, že ke kolizi 
nedojde, neboť požadavky, které hodnotí 
dotčené orgány (nikoliv stavební úřad), nebyly 
do PSP zapracovány.  
 
Odkazy na normy budou v omezeně nutné míře 
zavedeny. 

Městská část 
Praha 2 

202/604 
P 

2. kolo 

Např. § 10, § 23 – časté užití formulace 
„mohou být“ je v rozhodování problematické a 
nereguluje nic, pokud není zároveň řečeno co 
„nemohou být“. Doporučujeme jasněji 
definovat přípustné, resp. nepřípustné jevy. 

k: 
obecn

é 
A Formulace byly upraveny. 

Městská část 
Praha 2 

202/601 
P 

2. kolo 

Návrh nařízení se nezabývá regulativy 
upravujícími umísťování staveb ve 
vnitroblocích stabilizovaného území v centrální 
části města, resp. památkové rezervaci a 
památkových zónách, tak aby nedocházelo k 
nevhodnému zahušťování rezidenčního území. 
Požadujeme dopracovat řešení. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Návrh se touto problematikou zabývá v 
ustanovení §§ 17 a 18, které zavádí institut 
stavební čáry. Ta se vymezuje nejen směrem do 
základního uličního prostoru, ale i do 
vnitrobloku. 

Městská část 
Praha 2 

202/589 
P 

2. kolo 

1.6. Nařízení svou definicí pojmu proluky a 
nároží umožňuje nově výklad rozsáhlé 
zastavitelnosti, což je podpořeno i rušením 
limitů osvětlení a absencí zvláštních 
ustanovení pro památkovou rezervaci nebo 
památkovou zónu. Toto může mít vážný 
dopad na osud dosud nezastavěných částí 
pozemků ve stabilizovaném zastavěném území 
města. Autoři nařízení jakoby předpokládali, 
že nový způsob regulace výstavby 
automaticky podpoří kvalitní architekturu a 
urbanismus v Praze. Nepřipouštějí variantu, že 
nabídkou nových možností, textem nařízení 
předložených, tomu může být i nezvratně 
jinak. Proto žádáme o předložení konkrétních 
prověřovacích analýz případových studií, 
zejména u lokalit stabilizovaného zastavěného 
území. 

k: 
obecn

é 
BnV 

Památková ochrana není ustanoveními PSP 
dotčena. Limity na osvětlení nejsou zrušeny! 
Platí stejně jako dříve, je zde pouze nastavena 
drobná úprava pro stavby při uzavřené stavební 
čáře, aby bylo možné stavět oblíbené čtvrtě jako 
jsou např. Dejvice nebo Vinohrady. 

  
 


