
 

 

Městská část Praha 9
 

5. Rada městské části
ze dne 09.03.2021

 
USNESENÍ

č. Us RMČ 119/21
 

Stanovisko MČ P9 ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k novému
stavebnímu zákonu, který je předložen na základě usnesení z 52.
schůze hospodářského výboru, a který má odejmout výkon přenesené
působnosti v oblasti stavebního řízení územním samosprávám včetně
hlavního města Prahy, kde přenesenou působnost vykonávají Úřady
městských částí Praha 1 - 22 a Magistrát hlavního města Prahy

 
Rada městské části

 
1. nesouhlasí
 s komplexním pozměňovacím návrhem k novému stavebnímu zákonu, který

je předložen na základě usnesení z 52. schůze hospodářského výboru, a který
má odejmout výkon přenesené působnosti v oblasti stavebního řízení územním
samosprávám včetně hlavního města Prahy, kde přenesenou působnost vykonávají
Úřady městských částí Praha 1 - 22 a Magistrát hlavního města Prahy

 
2. žádá
 1. Zastupitelstvo hlavního města Prahy, aby iniciovalo přijetí jednoznačně

nesouhlasného stanoviska ke komplexnímu pozměňovacímu návrh dle bodu 1.
tohoto usnesení a odeslalo své stanovisko poslancům Poslanecké sněmovny a
vládě ČR

2. poslance zvolené za volební obvod Praha a senátory zvolené za volební obvody
hlavního města Prahy, aby nehlasovali pro nový stavební zákon ve znění
komplexního pozměňovacího návrhu dle bodu I. tohoto usnesení a naopak
podpořili přijetí takového stavebního zákona, který

• zachová výkon přenesené působnosti na územních samosprávách včetně
hlavního města Prahy, kde přenesenou působnost by nadále vykonávaly
v prvním stupni městské části Praha 1 - 22 a v odvolacím řízení Magistrát
hlavního města Prahy



• zakotví a posílí samostatnou působnost územních správ při zpracování,
pořizování a schvalování územně plánovací dokumentace tak, aby se
mohly rozhodnout, zda budou územně plánovací dokumentace kraje
nebo obce zpracovávat a pořizovat samostatně nebo pověří zpracováním
a pořízením dokumentace organizaci k tomu účelu zřízenou obcí nebo
třetí osobu, která splní zákonem stanovené podmínky pro výkon této
činnosti nebo využijí možnost zpracování a pořízení dokumentace zákonem
pověřenými orgány

• zakotví závazné principy a standardy pro zpracování, pořizování a
schvalování územně plánovací dokumentace jednotně ve všech obcích a
krajích České republiky

• umožní maximálně možné zkrácení lhůt pro zpracování, pořizování a
schvalování změn územních plánů popř. jiných územně plánovacích
dokumentů ve prospěch bytové výstavby, občanské vybavenosti a veřejně
prospěšných staveb v zastavitelných územích obcí

• zachová možnost vydání podrobnějších stavebních předpisů pro území
hlavního města Prahy a další vybraná města

• zachová fungující systém veřejné správy včetně decentralizace, který je
jak ve veřejném zájmu, tak v zájmu samotného stavebního procesu

 
3. ukládá
 1. vedoucímu OVÚR MČ P9

1. 1. předložit toto usnesení starostovi MČ P9 k postoupení:

• Zastupitelstvu hlavního města Prahy
• poslancům zvoleným za hlavní město Praha
• senátorům zvoleným za volební obvody hlavního města Prahy

 
 
 Zodpovídá: Ing. Karel Horejš Termín: 23.03.2021
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