Pozměňovací návrh
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a některé související zákony
sněmovní tisk č. 573
Novelizační bod č. 23 zní: „23. V § 16 odst. 2 písm. c) se slova „sloužících k plnění úkolů
Ministerstva spravedlnosti a staveb pro služební účely Vězeňské služby a jejích organizačních
složek“ nahrazují slovy „pro účely Vězeňské služby a jejích organizačních jednotek“.
V § 194 se doplňuje písmeno g), které zní: „g) Ministerstvo spravedlnosti stanoví právním
předpisem technické požadavky pro stavby pro účely Vězeňské služby a jejích organizačních
jednotek.“.
Odůvodnění:
Podle § 1 odst. 4 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, se Vězeňská služba člení na organizační jednotky a nikoliv na
organizační složky. Organizační složkou státu je podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, celá
Vězeňská služba.
.
Stavby Vězeňské služby musí splňovat zvláštní požadavky na zajištění vnitřní bezpečnosti,
bezpečnosti práce a hygieny jejích zaměstnanců a rovněž vězněných osob. Působnost
stavebního úřadu k těmto stavbám vykonává Ministerstvo spravedlnosti. Cílem návrhu je
jednak tato specifika zohlednit a jednak zefektivnit investice finančních prostředků do staveb
nových a rekonstrukce staveb stávajících. Odchylné technické požadavky na tyto stavby jsou
nezbytné i pro plnění úkolu zvýšit ubytovací kapacitu věznic přestavbou stávajících prostor a
rekonstrukcí nevyužitých objektů ministerstev, zejména pak Ministerstva vnitra a
Ministerstva obrany, popřípadě výstavbou objektů nových. Přitom stávající vyhláška
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby se vztahuje pouze na stavby, které
náleží do působnosti obecných stavebních úřadů. Stavby Vězeňské služby do této působnosti
nepatří, takže se požadavky touto vyhláškou stanovené na ně nevztahují.. Uvedená vyhláška
podmínkám Vězeňské služby neodpovídá. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti bude
definovat specifické požadavky a potřeby staveb Vězeňské služby, zejména z hlediska jejich
účelu.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů
Platné znění s vyznačením změn podle sněmovního tisku č. 573
(Nově navrhované změny jsou vyznačeny červeně.)
§ 16
Vojenské a jiné stavební úřady
(1) Působnost stavebních úřadů na území vojenských újezdů vykonávají újezdní
úřady.
(2) Působnost stavebních úřadů, s výjimkou pravomoci ve věcech územního
rozhodování, vykonávají podle tohoto zákona dále
a) Ministerstvo obrany u staveb důležitých pro obranu státu mimo území vojenských újezdů,
které slouží nebo mají sloužit k zajišťování obrany státu a jsou zřizovány Ministerstvem
obrany nebo právnickou osobou jím zřízenou nebo založenou,
b) Ministerstvo vnitra u staveb pro bezpečnost státu, kterými se rozumí stavby nebo jejich
části sloužící k plnění úkolů Ministerstva vnitra, organizačních složek státu zřízených
Ministerstvem vnitra, Policie České republiky, Policejní akademie České republiky,
Hasičského záchranného sboru České republiky, Úřadu pro zahraniční styky a informace a
Bezpečnostní informační služby s výjimkou staveb nebo jejich částí převážně užívaných pro
účely bytové nebo rekreační, a u staveb sloužících k plnění úkolů Národního bezpečnostního
úřadu,
c) Ministerstvo spravedlnosti u staveb sloužících k plnění úkolů Ministerstva spravedlnosti a
staveb pro služební účely Vězeňské služby a jejích organizačních složek, pro účely Vězeňské
služby a jejích organizačních složek jednotek,
d) Ministerstvo průmyslu a obchodu u staveb k účelům těžby, zpracování, transportu a
ukládání radioaktivních surovin na území vyhrazeném pro tyto účely a u staveb jaderných
zařízení u staveb souvisejících s úložišti radioaktivních odpadů obsahujících přírodní
radionuklidy a u staveb náležejících k provozním celkům, jejichž součástí je jaderné
zařízení a u staveb zařízení pro přenos elektřiny, zařízení pro přepravu plynu, zařízení
pro uskladňování plynu nebo výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém
výkonu 100 MW a více 10).
(3) Stavební úřady uvedené v odstavci 2 mohou vydat povolení pro stavby v
uzavřených prostorech existujících staveb bez územního rozhodnutí nebo územního souhlasu,
pokud se nemění výškové uspořádání prostoru. U ostatních staveb zajistí stavební úřad
vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního
plánování.
(4) V pochybnostech, zda se v konkrétním případě jedná o stavbu podle odstavce 2,
platí stanovisko příslušného ústředního správního úřadu, jehož působnosti se stavba týká.
____________________
10) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 169
Obecné požadavky na výstavbu
(1) Právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy jsou povinny při
územně plánovací a projektové činnosti, při povolování, provádění, užívání a odstraňování
staveb respektovat záměry územního plánování a obecné požadavky na výstavbu [§ 2 odst. 2
písm. e)] stanovené prováděcími právními předpisy.
(2) Výjimku z obecných požadavků na výstavbu, jakož i řešení územního plánu nebo
regulačního plánu odchylně od nich lze v jednotlivých odůvodněných případech povolit pouze
z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky
výslovně umožňuje, a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a
sousední pozemky nebo stavby. Řešením podle povolené výjimky musí být dosaženo účelu
sledovaného obecnými požadavky na výstavbu.
(3) O výjimce z obecných požadavků na využívání území při pořizování územního
plánu a regulačního plánu rozhoduje příslušný pořizovatel. O výjimce z obecných požadavků
na využívání území pro územní řízení při stanovení požadavků na vymezování pozemků a
umisťování staveb na nich rozhoduje stavební úřad příslušný rozhodnout ve věci. Pro
územní souhlas se výjimka nepřipouští.
(4) O výjimce z technických požadavků na stavby a technických požadavků
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby rozhoduje stavební úřad příslušný rozhodnout ve
věci.
(5) Řízení o výjimce se vede na žádost buď samostatně, nebo může být spojeno s
územním, stavebním nebo jiným řízením podle tohoto zákona; nemusí však být ukončeno
společným správním aktem.
(6) Rozhodnutí o povolení výjimky nebo odchylného řešení podle odstavců 2 až 5 lze
vydat jen v dohodě nebo se souhlasem dotčeného orgánu, který hájí zájmy chráněné podle
zvláštních právních předpisů, kterých se odchylné řešení týká.
§ 194
K provedení § 169
a) ministerstvo stanoví právním předpisem obecné požadavky na výstavbu [§ 2 odst. 2 písm.
e)],
b) Ministerstvo zemědělství stanoví právním předpisem technické požadavky pro vodní díla a
technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa,
c) Ministerstvo dopravy stanoví právním předpisem technické požadavky pro letecké stavby
podle zákona o civilním letectví 57), pro stavby drah a na dráze včetně zařízení na dráze,
stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a
rozsah a obsah projektové dokumentace k uvedeným stavbám,

d) Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví právním předpisem technické požadavky pro
stavby uranového průmyslu a pro stavby jaderných zařízení k účelům těžby, zpracování,
transportu a ukládání radioaktivních surovin na území vyhrazeném pro tyto účely a pro
stavby související s úložišti radioaktivních odpadů obsahující přírodní radionuklidy a
pro stavby náležející k provozním celkům, jejichž součástí je jaderné zařízení10) a stavby
k účelům přepravy a skladování ropy,
e) hlavní město Praha stanoví nařízením vydaným v přenesené působnosti obecné technické
požadavky na výstavbu obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na
stavby v hlavním městě Praze,
f) Český báňský úřad stanoví právním předpisem požadavky pro stavby, které mají
sloužit otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek, jakož i úpravě a zušlechťování
nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, požadavky na stavby skladů
výbušnin a požadavky na ochranná pásma důlních děl.
g) Ministerstvo spravedlnosti stanoví právním předpisem technické požadavky pro
stavby pro účely Vězeňské služby a jejích organizačních jednotek.
____________________
57) § 36 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
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