
PRA HA
PRA GUE
PRA GA
PRA G

INSTITUT PLÁNOVÁNí A ROZVOJE
HLAVNíHO MĚSTA PRAHY
příspěvková organizace

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA· LYSOLAJE
21· { l.;-1j

DOŠ"O DNE: ."."."."."."

erSLO JEDNACr, .

OZNÁMENÍ

o projednání návrhu nařízení RHMP, kterým se stanovují obecné
požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby

v hlavním městě Praze ("Pražské stavební předpisy")
Podle čl. 3 odst. 1 Pravidel pro přípravu návrhů obecných závazných vyhlášek

a nařízení hlavního města Prahy (usnesení RHMP Č. 2273 ze dne 18. 12. 2001, ve znění
pozdějších usnesení) projednává návrh jeho zpracovatel, v tomto případě Institut
plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha), dříve Útvar rozvoje hl. m. Prahy
(uloženo usnesením RHMP Č. 1729 ze dne 23. 10. 2012 Útvaru rozvoje hl. m. Prahy).
Projednání návrhu nařízení bylo uloženo Útvaru rozvoje hl. m. Prahy usnesením RHMP
Č. 1878 ze dne 15. 10.2013.

Text Pražských stavebních předpisů (návrh znění včetně důvodové zprávy)
je k dispozici ke stažení na Portálu územního plánování hl. m. Prahy
(www.uppraha.cz/psp). kde jsou k dispozici také analýzy, řešerše a další podklady.

Pražské stavební předpisy nahradí dosud užívanou vyhlášku Č. 26/1999 Sb. hlavního
města Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze (OTPP) a
současně nahradí vyhlášku Č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
v souladu s ustanovením § 194 písmo e) zákona č. 183/2006 Sb.

IPR Praha a zpracovatelský tým pod vedením Ing. arch. Pavla Hniličky, Dipl. MDS ETHZ
in Architektur, pořádá seminář k návrhu Pražských stavebních předpisů.

Seminář k návrhu PSP se bude konat ve středu 12. února od 1700 hodin
ve velkém sále IPR Praha, Vyšehradská 57, Praha 2, vstup budovou A.

Návrh PSP se projednává od 18. ledna do 18. února 2014 včetně.

Doručení připomínek je možné elektronicky na adresu psp@ipr.praha.eu, (doručení
vám automaticky potvrdíme),

případně písemně na adresu:
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Vyšehradská 57,
12800 Praha 2
Označené zkratkou "PSP" nejpozději 18. února 2014.
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