
 

 

                V Praze dne 15. srpna 2018 
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Vážené dámy, vážení pánové,  

Evropské komisi byl předložen k notifikaci návrh novely vyhlášky Hlavního města Prahy č. 10/2016 Sb. 
hlavního města Prahy, Pražských stavebních předpisů. 

Tato novela ruší účinný předpis na dostatečné denní osvětlení a proslunění obytných místností v Praze, který 
platí na celém území České republiky.  

Obracíme se proto na Evropskou komisi s žádostí o detailní posouzení tohoto návrhu zejména s ohledem na 
skutečnosti, které jsou dále vylíčeny v tomto dopise. 

Novela Pražských stavebních předpisů přichází v době, kdy evropské společenství prostřednictvím 
Evropského výboru pro normalizaci schvaluje technický standard EN 17037. Daylight of buildings. Zatímco 
návrh standardu EN 17037 považuje za minimální hodnotu přímého slunečního osvětlení (proslunění) k 21. 
březnu 1,5 hodiny, obdobný požadavek Pražských stavebních předpisů je bez náhrady zrušen.  

Zároveň dochází ke zcela absurdnímu stavu, kdy v rámci České republiky budou v této oblasti platit zcela 
odlišná pravidla pro výstavbu na území Prahy a ostatních částí České republiky: pro zahraniční poskytovatele 
služeb bude orientace v těchto pravidlech velmi komplikovaná, což ve svém důsledku omezí volný pohyb 
služeb v rámci EU. 

Navrhovaná změna Pražských stavebních předpisů ve svém důsledku povede ke zhoršení životního standardu 
obyvatel Prahy. Nepřímo se tak jedná o zásah do práva občanů Prahy na zdravé životní prostředí. Jako zástupci 
Městské části Praha 4, největší územně nedělené samosprávné entity v České republice, se proto obracíme na 
Evropskou komisi, aby se při využití svých pravomocí v notifikačním procesu zasadila o přehodnocení návrhu 
a zachování životních standardů obyvatel Prahy. 

Konkrétně žádáme Evropskou komisi, aby podle čl. 5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů 
pro služby informační společnosti přijala podrobné stanovisko, že návrh novely Pražských stavebních 
předpisů může vytvářet překážky volnému pohybu služeb a současně narušovat právo občanů EU na zdravé 
životní prostředí. 

S pozdravem, 

 
 
 
Mgr. Petr ŠTĚPÁNEK, CSc.                     Mgr. Alžběta Rejchrtová 
starosta městské části Praha 4                  radní pro územní rozvoj 
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