Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 3283
ze dne 19.12.2014
k dalšímu postupu ve věci nařízení č. 11/2014 Sb. hl.m. Prahy, kterým se stanovují obecné
požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze
(pražské stavební předpisy)

Rada hlavního města Prahy
I.

bere na vědomí, že
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR avizuje vydání rozhodnutí o pozastavení účinnosti
nařízení č. 11/2014 Sb. hl.m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání
území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební
předpisy)

II.

ukládá
1. náměstkovi primátorky Stropnickému
1. po obdržení rozhodnutí z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve smyslu bodu I.
tohoto usnesení, využít veškeré dostupné právní prostředky a provést veškeré
nezbytné kroky ke zjednání nápravy ve lhůtě a rozsahu stanoveném
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a platnými právními předpisy
Kontrolní termín: 31.1.2015

2. MHMP - SUP MHMP
1. poskytnout veškerou možnou součinnost náměstkovi primátorky Stropnickému
při zjednávání nápravy v souladu s rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj
ČR a platnými právními předpisy
Kontrolní termín: 31.1.2015

Adriana Krnáčová
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

náměstek primátorky Stropnický
R-16381
náměstek primátorky Stropnický, MHMP - SUP MHMP
odborům MHMP

Důvodová zpráva:
Rada hlavního města Prahy schválila usnesením č. 1607 ze dne 15. července 2014 nařízení,
kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v
hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy). Nařízení č. 11/2014 Sb. HMP - Pražské stavební
předpisy (dále jen PSP), jsou prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb. v platném
znění a nahradily k 1. 10. 2014 vyhlášku č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických
požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze (OTPP).
Dne 15. října 2014, tj. 15. den po nabytí účinnosti nařízení, byla do datové schránky hl. m.
Prahy doručena výzva Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR“) ke zjednání nápravy ve
věci nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, čj. MMR 31637/2014-82, čj. MHMP 1472245. Výzva
obsahovala lhůtu 60 dnů ke zjednání nápravy ve čtyřech bodech uvedených v příloze k výzvě, u
kterých shledalo MMR rozpor se zákonem nebo jinými právními předpisy.
Lhůty a termíny vyplývající z výzvy:
Datum doručení: 15. října 2014
Lhůta 60 dní k nápravě: 15. prosince 2014
Lhůta 7 dnů k písemnému informování MMR o způsobu zjednání nápravy: 22.
prosince 2014

Na jednání primátorky s ministryní pro místní rozvoj dne 17. 12. 2014 bylo ze strany MMR
avizováno vydání rozhodnutí o pozastavení účinnosti PSP, které dosud nebylo doručeno hl. m. Praze.
Vzhledem k této skutečnosti se ukládá náměstkovi primátorky Stropnickému učinit, po seznámení
s příslušným rozhodnutím, veškeré nezbytné kroky k tomu, aby byly splněny požadavky MMR.

