
Zásady pro výstavbu  
na území MČ Praha 8*

*dále jen „Zásady“

Mapa oblastí  
Doporučeného  
příspěvku za změnu 
územního plánu  
a za územní řízení

Pro potřeby konzultace se obraťte na  
Oddělení plánování a rozvoje MČ Praha 8  
na kontaktech uvedených na:  
https://www.praha8.cz/Oddeleni-planovani-a-rozvoje.

Informace obsažené v tomto letáku odpo-
vídají stavu k dubnu 2021 a nenahrazují 
kompletní a platnou verzi Zásad. Aktuální 
znění Zásad naleznete na www.praha8.cz

Každá dohoda s investorem je podmíněna uzavřením 
Smlouvy či Memoranda o spolupráci (závisí na fázi sta-
vebního záměru) a jejím schválením Radou MČ Praha 8. 

MČ uzavírá Smlouvu jako soukromoprávní závazek 
v samostatné působnosti MČ. Práva a povinnosti vy-
plývající ze Smlouvy nebudou mít žádný vliv na čin-
nost MČ v rámci přenesené působnosti. Smlouva ne-
bude zavazovat MČ při výkonu přenesené působnosti 
k jakémukoliv jednání či postupu, jehož výsledkem by 
bylo vydání správního či jiného rozhodnutí. 

PRAvIdlA  
PRO jednání  
S InveStORy

StRuČný výtAhVI
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   I – VII  čísla oblasti
     ZÚP   zastavitelnost území a nárůst hPP, 

řízení o změně územního plánu v Kč/m2

     DUR   nárůst hPP, územní řízení v Kč/m2

Legenda k mapě:



K ČeMu SlOuží ZáSAdy?

Účelem Zásad je nalezení shody mezi MČ Praha 8 a in-
vestory na vzájemné spolupráci, směřující ke zkvalit-
nění životní úrovně současných i budoucích obyvatel 
Prahy 8. 

Zásady definují v obecné rovině transparentní pod-
mínky pro jednání s investory, doporučují výši pří-
spěvků na rozvoj veřejné infrastruktury v městské části 
a formu jejich přijímání od investorů.

jAKých StAvebních ZáMěRů  
Se ZáSAdy týKAjí?

Zásady se vztahují na stavební záměry (změny územ-
ního plánu, bytové a nebytové stavby – včetně rekon-
strukcí a přestaveb), kde je předpokládán nárůst hrubé 
podlažní plochy o více než 500 m2 (dále jen „hPP“).

Zásady se nevztahují na záměry, kde je investorem MČ, 
hMP či nezisková organizace.

jAK MáM POdle ZáSAd POStuPOvAt?

v první řadě je doporučeno kontaktovat Oddělení plá-
nování a rozvoje MČ Praha 8, kde s pracovníky úřadu 
společně navrhnete formu spolupráce, mimo jiné závi-
sející na fázi, ve které se stavební záměr nachází (např. 
podnět na změnu územního plánu nebo územní  
řízení).

lZe nA ROZvOj MČ PřISPět I jInAK  
než fInAnČníM PříSPěvKeM?

Ano, ke každému záměru přistupujeme individuálně 
a vítáme zodpovědný přístup investora k vlastnímu 
budování veřejné infrastruktury, zkvalitňování veřej-
ných prostranství a občanské vybavenosti.

Příspěvek ve výši 10 % z jeho celkové doporučené vý- 
še se až na výjimky poskytuje ve finanční formě a je  
nevratný.

Za nefinanční příspěvek může být po dohodě a za sou-
hlasu MČ považováno například:

     realizace investice do veřejné infrastruktury či na 
veřejně prospěšný účel (např. naplnění cílů v ob-
lastech adaptace a mitigace na klimatické změ-
ny, kvality veřejných prostranství, propustnosti  
a další) – až do výše 60 %,

     realizace investice do veřejné infrastruktury, vy-
volané investorem, za účelem jejího převzetí MČ  
– až do výše 90 %,

     výstavba zvlášť významné stavby strategického 
významu pro MČ – až do výše 100 %.

Od ČehO Se Odvíjí výše PříSPěvKu?

doporučený příspěvek se odvíjí od nárůstu hPP, pří-
padně od změny zastavitelnosti a od konkrétní lokality 
MČ Praha 8.

nA cO budOu PříSPěvKy využIty?

veškeré příspěvky plynou do fondu rozvoje MČ. Číslo 
transparentního účtu fondu: 8863142/0800. Pravidla 
fondu jsou k dispozici na www.praha8.cz.„Transparentnost, 

rovnost a dobrovolnost“ 
 
– základní principy Zásad


